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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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S  U  N  U  Ş 

 
Avrupa Birliği�ne tam üye olarak katõlma sürecinde olan ülkemizde, yatõrõm hizmetlerinde alt 
yapõyõ oluşturan ve tükenir kaynaklarõmõzdan olan topraklarõmõzõn planlamasõnõ, verimli 
kullanõlmasõnõ ve gelecek nesillere aktarõlmasõnõ sağlayan Harita-Tapu ve Kadastro 
hizmetlerinin önemi artmõştõr. 

 
Sürdürülebilir bir çevre anlayõşõ artõk ülkelerin gündemindeki en önemli madde durumundadõr. 
Gelişmiş ülkeler bu konularda çok etkin tedbirler almaktadõrlar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde ise bu husus henüz yeterince önemsenmemektedir. 

 
Sektörümüz ve mesleğimiz açõsõndan ise AB ülkelerinde mesleklerde ve sektörlerde kalite ön 
plana çõkarken, ortak bir hukuk sistemi, mesleki eğitim, teknik standartlar, bilgi standartlarõ, 
bilgi değişim standartlarõ ve organizasyon yapõlarõ ortaya çõkacaktõr. Önümüzdeki beş yõllõk 
dönemin sektörde yeniden yapõlanma ve AB'ye uyum açõsõndan çok ciddi olarak ele alõnmasõ 
gerekmektedir. AB ülkelerinin bu konuda ortak deklârasyon yayõnlama çabalarõ yakõndan 
izlenmeli be bu hususlarda gerekli tedbirler acilen alõnmalõdõr. Çünkü, bu kararlar AB ülkeleri 
ve üye olmak isteyen bütün ülkeleri olduğu gibi mesleki disiplinleri ve sektörleri bağlayõcõ 
hususlarõ içerecektir. 

 
Sektörün hukuksal, teknik, eğitim, organizasyon vb. gibi hususlarda kendisini AB'ye 
hazõrlamasõ gerekmektedir. Bu raporun bu yönüyle çalõşmalara õşõk tutmasõnõ diliyorum. 

 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlanmasõ amacõyla oluşturulan ��Harita-Tapu 
Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algõlama Sistemleri�� Özel İhtisas Komisyonu 
kapsamõnda ��Harita-Tapu ve Kadastro��, ��Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algõlama 
Sistemleri�� ve ��Arazi ve Arsa Politikalarõ, Arazi Toplulaştõrmasõ, Arazi Kullanõmõ�� Alt 
Komisyonlarõ Başbakanlõk Makamõnõn 13.08.1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ genelgesi uyarõnca 
DPT koordinatörlüğünde oluşturularak 25.11.1999 tarihinde çalõşmalarõna başlamõştõr. 
 
Üniversitelerimizin, kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarõnõn uzman ve yetkilileri, Harita-
Kadastro Mühendisleri Odasõnõn katõlõmlarõ ile 5 alt komisyon oluşturulmuş, bu alt 
komisyonlarõn verimli çalõşmalarõ sonucu bu rapor hazõrlanmõştõr. 

 
Sektördeki gelişmeler, yedinci plan dönemine göre gözden geçirilmiş, çözüm bekleyen 
sorunlar, çözüm önerileri ve politikalara raporda yer verilmiştir. 

 
Ülkemiz ve Harita-Tapu ve Kadastro sektörü için çok önemli bir doküman olan bu raporun 
hazõrlanmasõnda emeği geçen değerli Komisyon üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. 

 
Nihat ŞAHİN 
ÖİK Başkanõ 
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A. GİRİŞ 

 
2001-2005 dönemini kapsayan Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna 
Başbakanlõk Makamõnõn 13.08.1999  tarih 1999/7 sayõlõ genelgesi ile ihdas edilen VIII.Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu kapsamõnda yapõlan ilk toplantõda;  
 
Bu kapsamda yapõlacak çalõşmalarõn Usul ve Esaslarõ belirlenerek Harita Alt Komisyonu, Tapu 
Alt Komisyonu , Kadastro Alt Komisyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algõlama 
Sistemleri Alt Komisyonu, Arsa ve Arazi Politikalarõ , Arazi Toplulaştõrmasõ, Arazi Kullanõmõ 
Alt Komisyonu olmak üzere beş adet alt komisyon ve bir de Değerlendirme Komisyonu 
oluşturulmuştur.  Alt komisyon ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri şunlardõr. 
 
ÇALIŞMA GURUPLARI 
Komisyon Başkanõ Nihat ŞAHİN 
Raportör Mehmet DOĞAN 
Koordinatör Dr. Kemal ÇİFTÇİ 
 

Harita Alt Komisyonu 
 
Adõ Soyadõ : Unvanõ : Kurumu : 
Ali POLAT Harita Teknikeri TOK. BEL. 
Ali TUNALI Şube Müdürü TKGM 
Atilla AYDIN Mühendis HKMO 
Beşir TÜRKKAN Bşk. Yrd. İB 
Yzb. Caner KARABAY Şube Müdürü HGK 
Cevat YAMAN Şube Müdürü  TKGM (Raportör) 
Yrd.Doç.Dr. Ertan GÖKALP Öğretim Görevlisi  KTÜ 
Hülya APAK Şube Müdürü TKGM 
Kadir CEYLAN Şube Müdürü TKGM 
Bnb. Mahmut ÖZBALMUMCU Şube Müdürü HGK 
Mehmet DOĞAN D. Başkanõ TKGM 
Yrd.Doç.Dr. Mualla YALÇINKAYA Öğretim Görevlisi KTÜ 
Mustafa P.ŞAKAR Bölge Müdürü TKGM 
Dr. Orhan ERCAN Şube Müdürü TKGM (Başkan 
Selahattin ÖZSOY Şube Müdürü İB 
Semih Halil EMÜR Araştõrma Görevlisi GÜMMF 
Süleyman ÖZEN Şube Müdürü TKGM 
Vakõf ERDOĞAN D. Başkanõ  TKGM 

 
(*) İsimler alfabetik sõraya göre yazõlmõştõr. 
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Tapu Alt Komisyonu 
 
Adõ Soyadõ : Unvanõ : Kurumu : 
Adnan TORUN Şube Müdürü  TKGM 
Ahmet ACAR Şube Müdürü  TKGM 
Ali ŞAHİN Uzman TKGM 
Ayhan YILDIZ Şube Müdürü TKGM 
Doç.Dr. Cemal BIYIK Öğretim Görevlisi KTÜ 
Doç.Dr. Celal GÜNGÖR Daire Başkanõ  İST.B.Ş.BEL. 
Gürsel Öcal DÖRTGÖZ Müfettiş  TKGM (Raportör) 
Metin YEŞİL TSM. Müdürü TKGM 
Mustafa KAYA Daire Başkanõ TKGM  
Mustafa P.ŞAKAR Bölge Müdürü TKGM 
Nasim UÇAN APK. Uzmanõ TKGM 
Nihat SIZAN Daire Başkanõ  TKGM 
Oğuz CANDEMİR Şube Müdürü  TKGM 
Dr. Orhan ERCAN Şube Müdürü TKGM 
Özkan CERİT Daire Başkanõ TKGM (Başkan) 
Recep ÖZDEMİR Şube Müdürü TKGM 
Selahattin KARDEŞ Gn.Md.Yrd. MB 
Serap ERİŞ Daire Başkanõ TKGM 
Turgay GÜLTEKİN TSM. Müdürü TKGM 
Yõlmaz BALUN Mühendis TKGM 
 

(*) İsimler alfabetik sõraya göre yazõlmõştõr. 
 

Kadastro Alt Komisyonu 
 
Adõ Soyadõ : Unvanõ : Kurumu : 
Aziz SEVİN Şube Müdürü TKGM 
Doç.Dr. Cemal BIYIK Öğretim Görevlisi KTÜ 
Hayriye ŞENDİNÇ Kontrol Mühendisi TKGM 
Hüdai ŞAHİN Şube Müdürü TKGM 
Hülya APAK Şube Müdürü TKGM 
Hüseyin KAVLAK Baş Müfettiş TKGM 
Hüseyin KOÇAK Baş Müfettiş TKGM 
İbrahim TONOZ Şube Müdürü TKGM (Raportör) 
İhsan ŞENSOY Kadastro Müdürü TKGM 
İsmail ŞENER Kadastro Müdürü TKGM 
Kadir CEYLAN Şube Müdürü TKGM 
Latif İNAN Kadastro Müdürü TKGM 
M. Akif ŞENDİNÇ Müfettiş TKGM 
M. Hilmi ERTAN Şube Müdürü TKGM (Raportör) 
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Mehmet DOGAN Daire Başkanõ TKGM 
Prof.Dr. Nadir N. ÜNAL Emekli Gn.Md. AOGM 
Põnar MİRAHMETOĞLU Mühendis TKGM 
Serap DAGDELEN Mühendis TKGM 
Serap ERİŞ Daire Başkanõ TKGM 
Yener KARATAŞ Müfettiş TKGM 
Yunus AKAY Daire Başkanõ TKGM (Başkan) 

 
(*) İsimler alfabetik sõraya göre yazõlmõştõr. 

 
Coğrafi Bilgi Sistemleri- Uzaktan Algõlama Alt Komisyonu 

 
Adõ Soyadõ : Unvanõ : Kurumu : 
A. Önder GACAMER Mühendis  TKGM 
Adnan COŞKUNSAKARYA Mühendis  DSİ 
Ahmet SARGIN Mühendis  DSİ 
Alpaslan SAVACI Mühendis HAT CBS AŞ. 
Aydõn ŞAHİN Mühendis  TKGM 
Ayşe ŞANLI Mühendis TKGM (Raportör) 
Aziz ŞİŞMAN Yüksek Mühendis  TKGM 
Bülent UZUNAY Mühendis EİE 
Caner KARABAY Yüksek Mühendis HGK 
Çetin ARCAK Yüksek Mühendis  KHGM  
Yrd.Doç.Dr. Çetin CÖMERT Öğretim Görevlisi KTÜ 
Ekrem TAŞLIGRDİK Mühendis  TKGM 
Erdal KAYAPINAR Şehir Planlamacõ  ÇB 
Erdem ÖZYURT Şube Müdürü EİE 
Ertuğrul BOZA Mühendis TKGM 
Esin ÖZERK Mühendis  ÇB  
Prof.Dr. Gürol BANGER Başkan                                      BAŞBK.(Başkan) 
Gökhan ŞENTÜRK Mühendis  ÇB 
Hamide TURAN Uzman Yrd. DPT 
Hande AKÇAKOCA Mühendis  DSİ 
Hasan DURSUN Yüksek Mühendis  KHGM 
Kemal SEYREK Şehir Planlamacõ  ŞPO  
Kõvõlcõm TEZANOCAK Şehir Planlamacõ  ŞPO 
Levent ÖZMUŞ Mühendis  HKMO 
Mahmut ÖZBALMUMCU Yüksek Mühendis HGK 
Mehmet UZUNKAYA Uzman Yrd. DPT 
Yrd.Doç.Dr. M. Emin BARIŞ Öğretim Görevlisi AÜ 
Murat ÖZDEN Şube Müdürü KHGM 
Nejdet ÇALIŞ Şube Müdürü DİE 
Nevnihal PAKER Şube Müdürü DSİ 
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Nimet P. ZÖĞ İstatistikçi TB 
Nusret DEĞİRMENCİOĞLU Başkan Yrd. DSİ 
Dr. Orhan ERCAN Şube Müdürü TKGM 
Ozan ARSLAN Yüksek Mühendis DSİ 
Semih H. EYMÜR Araştõrma Görevlisi GÜMMF 
Seyhun KARABİBER Mühendis  DSİ 
Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Öğretim Görevlisi KTÜ 
Talat EKŞİOĞLU Öğretim Görevlisi AÜZF 
Dr. Tamer ÖZALP Bşk. Danõşmanõ TÜBİTAK 
Vedat TUNCA Şube Müdürü TKGM 
Yrd.Doç.Dr.Süha BERBEROĞLU Öğretim Görevlisi ÇÜ 
Yüksel MALKOÇ Yüksek Mühendis EİE 
 

(*) İsimler alfabetik sõraya göre yazõlmõştõr. 
 

Arsa Politikalarõ , Arazi Toplulaştõrma ve Arazi Kullanõmõ Alt Komisyonu 
 
Adõ Soyadõ : Unvanõ : Kurumu : 
Ahmet ÖZTÜRK Şube Müdürü TKGM 
Cengiz DAĞDELEN Mühendis EİE 
Deniz IŞILDAR Mühendis SPMMO 
Yrd.Doç.Dr. Ekrem KURUM Öğretim Görevlisi PMO 
Hasan DURSUN Yüksek Mühendis KHGM 
Hayriye ŞENDİNÇ Mühendis TKGM 
İbrahim TONOZ Şube Müdürü TKGM 
Levent ÖZMÜŞ Mühendis TKGM 
M. Hilmi ERTAN Şube Müdürü TKGM 
Mehmet DOĞAN Daire Başkanõ TKGM 
Mehmet ÜRÜN Kadastro Müdürü TKGM 
Metin BİRBUDAK Şube Müdürü KHGM 
Muhittin İPEK Şube Müdürü DSİ (Başkan) 
Mustafa KAYA Daire Başkanõ TKGM 
Mustafa P. ŞAKAR Bölge Müdürü TKGM 
Mümtaz BAYRAM Mühendis HKMO 
Nihat SIZAN Daire Başkanõ TKGM 
Dr. Nüvit SOYLU Öğretim Görevlisi TMMOB 
Osman YAYLA Mühendis VGM 
Prof.Dr. Nadir N. ÜNAL Emekli Gn.Md. AOGM 
Sezai ERYILMAZ Mühendis TKGM 
Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU Öğretim Görevlisi KTÜ 
Turgay GÜLTEKİN TSM Müdürü TKGM 
Turhan CERAN Yüksek Mühendis ZMO (Raportör) 
Yõldõz ÖZARSLAN Mühendis AOGM 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 13 

Yunus AKAY Daire Başkanõ TKGM 
(*) İsimler alfabetik sõraya göre yazõlmõştõr. 

 
AOGM Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
AÜ. Ankara Üniversitesi 
AÜZF Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
ÇB Çevre Bakanlõğõ 
ÇÜ Çukurova Üniversitesi 
DİE Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõ 
DPT Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ 
DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EİE Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 
GÜMMF Gazi Üniversitesi Mimarlõk Mühendislik Fakültesi 
HAT.CBS AŞ.  
HGK Harita Genel Komutanlõğõ 
HKMO Harita Kadastro Mühendisleri Odasõ 
İB İller Bankasõ 
İST.B.Ş.BEL. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
KHGM Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi 
MB Maliye Bakanlõğõ 
TMO Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü  
ŞPO Şehir Plancõlarõ Odasõ 
TB Tarõm Bakanlõğõ 
TKGM Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
TMMOB Türkiye Mimarlar Mühendisler Odasõ Birliği 
TOK. BEL. Tokat Belediyesi 
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu 
VGM Vakõflar Genel Müdürlüğü 
ZMO Ziraat Mühendisleri Odasõ 
 
 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn hazõrlanmasõ amacõyla Başbakanlõk Makamõnõn 
13.08.1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ genelgesi ile ihdas edilen Harita, Tapu ve Kadastro, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algõlama, Arsa Politikalarõ, Arazi Toplulaştõrma ve Arazi Kullanõmõ 
Özel İhtisas Komisyonu oluşturularak 25.11.1999 tarihinde yapõlan ilk toplantõ ile DPT 
temsilcisinin koordinatörlüğünde çalõşmalarõna başlamõştõr. 
 
 

Nihat ŞAHİN 
 Komisyon Başkanõ 
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VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 
 
 

HARİTA-TAPU- KADASTRO, 
 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, 
 
UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ, 
 
ARSA VE ARAZİ POLİTİKALARI, ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI, ARAZİ  
KULLANIMI  
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A.HARİTA 
A 1. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
 
A.1.1. Amaç  
 
Bu çalõşmanõn amacõ, VIII. 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. 
 
A.1.2. Kapsam 
 
A.1.2.1. Harita Hizmetlerinin Kapsamõ 
 
A.1.2.1.1.  Hizmetler Açõsõndan 
 
Harita işleri; kadastro yapõmõ ve yaşatõlmasõ, kentsel ve kõrsal düzenleme, toprağa yönelik 
projelerin planlama, etüt ve uygulamalarõnda temel altlõk olarak kullanõlmakta ve yatõrõm ve 
istihdam olanaklarõ yaratmaya yönelik kamu alt yapõ projeleri kapsamõnda 
değerlendirilmektedir. Ülkemizde, harita hizmetleri, kalkõnma ve savunma 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, kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan 
oluşturulmakta ve bu konudaki talepler ilgili kurumlarca 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 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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A.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 : Cumhuriyetin ilanõndan hemen sonra, öncelikle yurt 
savunmasõ amacõyla, Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan yapõmõna başlanmõş ve 5.547 adet 
pafta olarak tüm Türkiye için bitirilmiştir. Söz konusu 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, ülkemizde tüm kurumlarca mühendislik 
projelerinin etüt tasarõm ve uygulamalarõnda temel altlõk olarak ve kõrsal alanda yapõlan 
kadastro faaliyetlerinde kullanõlmaktadõr.   
 
c) Halihazõr (Topoğrafik) Haritalar: Belediyelerce ve İller Bankasõnca şehir ve kasabalarda 
imar planõ ve belediye teknik hizmetlerinin proje planlamasõ, tasarõmõ, uygulamasõ ve işletme 
amacõyla 1/1.000 ölçeğinde yapõlmakta, ya da yaptõrõlmaktadõr. 
 
d) Özel Amaçlõ Haritalar: Karayollarõ Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Devlet 
Limanlarõ ve Hava Meydanlarõ İşletmesi Genel Müdürlüğü, TEAŞ, 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: Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile belediyelerin ihtiyaçlarõ olarak Ankara, 
İstanbul, Bursa, Adana, Mersin gibi büyük kentlerin yanõ sõra GAP projesini kapsayan bazõ 
alanlarõn 1/5.000 ölçekli ortofoto haritalarõ üretilmektedir. 
 
f) Orta ve Küçük Ölçekli Topoğrafik 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. 
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i) Sayõsal Haritalar: Gelişen teknolojiye bağlõ olarak istekli kuruluşun belirleyeceği ölçekte ve 
formatta manyetik ortamlara aktarõlan kayõtlardõr. 
 
A.2. HARİTA  HİZMETLERİNİN TANIMI 
 
A.2.1. Harita Hizmetleri 
 
Harita; yeryüzünün ve onun yakõn çevresinin belirli özelliklerini modellendiren bir bilgi 
sistemidir. Günümüzde harita olarak çizgisel ve sayõsal modeller kullanõlmaktadõr. Bununla 
beraber, son yõllarda harita bilgilerinin içerik olarak yeterliliğinin gelişen teknolojiler õşõğõnda 
tartõşõlõr duruma gelmesi, coğrafi materyal ve bilgi sistemi kavramlarõnõn ön plana çõkmasõna 
neden olmuştur. Coğrafi materyal üretimi bir yönüyle çizgisel veya sayõsal haritanõn elde 
edilmesi için gerekli bütün çalõşmalarõ (ülke temel jeodezik ağlarõnõn oluşturulmasõ, yersel arazi 
ölçme çalõşmalarõ, ya da hava fotoğraflarõnõn alõmõ ve kõymetlendirilmesi yoluyla arazinin 
benzer bir modelinin oluşturulmasõ, çizim ve basõm vb.  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. 
Yukarõdakilere ek olarak harita üretim faaliyetlerini doğrudan veya dolaylõ olarak ilgilendiren 
uzaktan algõlama, gravite, manyetik ölçü çalõşmalarõ sonucu elde edilen bilgilerin de coğrafi 
bilgi kapsamõ içerisinde düşünülmesi gerekmektedir. 
 
 
A.3. DÜNYADA VE TÜRKİYE�DEKİ HARİTA HİZMETLERİNDE GELİŞMELER 
 
A.3.1. Dünyadaki Harita Çalõşmalarõ  
 
Günümüzde üretimin teknoloji tabanõ, ürün profili yeni teknolojilerin belirleyici etkisiyle 
değişime uğramakta, teknolojik değişim sonucu iş süreçlerindeki yeni biçimleniş, yeni 
kurumsal yapõlar ve ilişkiler yaratmakta ya da mevcut kurumsal yapõlarõ şu ya da bu şekilde 
değişime uğratmaktadõr. Ayrõca, dünya sistemine entegrasyon için yapõsal uyum programlarõ, 
ekonomide ve kamu hizmetlerinde etkinliğin arttõrõlmasõna yönelik yapõsal değişim ihtiyacõna 
dönük politika ve stratejiler, değişen koşullar, sistemler ve gereksinmeler, çağõn kalite boyutu 
yeniden yapõlanma ve reform gereksinmelerini yaratmaktadõr. Nitekim gelişmiş ülkelerde son 
yõllarda;  
 
• Harita-Kadastro reform projeleri ve yeni kurumsal yapõlanmalarõ (İsviçre , Hollanda, 

Yunanistan, ), 
 
• Ulusal temel GPS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ağlarõ, GPS referans istasyonlarõ kurulmasõ, 

jeodezik ve fotogrametrik uygulamalarda yaygõn GPS kullanõmõ (Almanya, İsviçre, İtalya, 
Norveç, v.s), uydu ve uzay tekniklerinin gelişmesi sonucunda, mevcut ülke nirengi ve 
nivelman ağlarõ ile uluslararasõ ağlarõn ilişkilendirilmesi ve prezisyonlu geoit belirleme 
çalõşmalarõ tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tamamlanmak üzeredir. 
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• Ulusal yenileme sistemi, ulusal yüksek hõz enformasyon ağlarõ (telematik hizmet, telematik 
denetim), kõtasal ve global veri alt yapõlarõ , internet üzerinde coğrafi bilgiler için ulusal 
meta veri servisleri, Geoshoplar, açõk GIS konsorsiyumlarõ,  

 
• Sayõsal bütünleşik sistemler, sayõsal kameralar, yüksek çözünürlüklü uydular, teknoloji üçlü 

takõmõ uzaktan algõlama - fotogrametri - GIS bütünleşmesi, 
 
• Ulusal sayõsal ortofoto programlarõ, otomatik fotogrametrik nirengi, otomatik görüntü 

yorumlama, analiz ve görüntü çõkarma, otomatik harita ve GIS veri tabanõ güncelleştirme, 
3-boyutlu kent modeli oluşturma,  

 
• Büyük ve küçük ölçekli geometriyi baz alan ulusal konumsal bilgi sistemleri (LIS, GIS) 

coğrafi bilgi değişim standartlarõ, kadastro arayüzü (değişim formatõ standardõ) 
 
      konularõnda projeler yapõldõğõnõ, devam ettiğini, tamamlandõğõnõ görmekteyiz. 

 
1999 yõlõ sonu itibariyle haritacõlõk alanõnda yapõlan bazõ araştõrmalar, sonuçlarõ ve 
uygulamalar da kõsaca şöylece özetlenebilir: 

 
• GPS-total station birleşimi jeodezik sistemler harita yapõmõnda kullanõlmaya başlanmõştõr. 
 
• GPS, NAVSTAR ve GLONASS verilerini kabul edebilen alõcõlar jeodezik çalõşmalarda 

kullanõma girmiştir. 
 
• GPS/ INS entegrasyonu ile doğrudan coğrafi kodlamada elde edilen ilk sonuçlar klasik 

havai nirengideki duyarlõğa erişildiğini göstermektedir. CCD satõr bazõnda sayõsal hava 
kameralarõnõn gelişmesi için doğrudan coğrafi kodlama gerekli görülmektedir.  

 
• Yeni sayõsal kamera sistemlerinin seri üretimi ve satõşõ yapõlabilecek duruma gelinmiştir.  
• Yüksek çözünürlüklü uydu sistemleri yakõn gelecekte yörüngeye atõlacak ve hizmete 

girebilecektir.  
• Lazer tarama ve interferometrik radar kullanõmõ ile sayõsal yüzey modellerinin (DSM) 

doğrudan ölçümü yapõlabilecektir.  
 
• Sayõsal havai nirenginin hazõrlõk, nokta taşõma ve ölçmelerinde manuel işlemlere göre 

önemli ölçüde zaman tasarrufu sağladõğõ görülmüştür.  
 
• Otomatik DTM üretimi ağaçlõk ve kent alanlarõnda hala yetersiz kalmakta ve manuel 

düzeltme gerekmektedir. Bu yetersizliği lazer tarama DSM�leri kapatacak gibi 
görünmektedir. 
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• Yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve orto görüntüler kullanõlarak, 3D kent modelleme 
ve kent planlama için, çok yoğunluklu DSM� leri üretilebilmektedir. 

• 3D kent modellerinin yarõ otomatik üretiminde stereo verilerin kullanõmõnõn etkili ve 
verimli sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Büyük boyutlu 3D veri setlerinin üretimi için 
işlevsel yazõlõmlar geliştirilmiştir. 

• 3D ve vektörel verilerin gerçek cephe yapõlarõ ile kaplanmasõnda şehir cadde ve binalarõn 
coğrafi kodlanmõş video görüntüleri hõzlõ veri üretimi ve kullanõcõ işlemleri için seçenek 
sunmaktadõr. 

• Fotogrametride sanal kent ve peyzaj üretimi fotogrametricilere gelecek için yeni şanslar 
getirmektedir. Veri dağõtõmõnda internet bir temel altyapõ oluşturmaktadõr. Fotogrametriye 
�multi medya fotogrametri� kavramõ girmiştir (görüntü, öz nitelik, grafik, ses, video,...). 
Web bazlõ geomatik dünyanõn her yerindeki kullanõcõlara yüksek nitelikli harita ürünleri 
sağlamaktadõr (3D kent modelleri ile şehrin caddelerinde sanal gezinti, otel odalarõna sanal 
ziyaret, tur planlama, bahçe tasarõmõ vs). Sayõsal kent ve peyzaj modelleri için önemli bir 
talep iletişim teknolojisinden gelmektedir. Yakõn gelecekte mobil telefonlar birer �kişisel 
sayõsal yardõmcõ� (PDA)�ya dönüşecek, yerel bilgi sistemlerinden navigasyon (yol bulma), 
3D konum verilerinin izlenmesi, shoplardan fiyatlarõn sorgulanmasõ vb gibi işlerde 
kullanõlabilecektir. 

 
A.3.2 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 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 Türk Haritasõ, Büyük Türk Bilgini Kaşgarlõ Mahmud'un 
DİVANÜ-LÜGAT-İT-TÜRK adlõ eserindeki dünya haritasõdõr. 
 
Ülkemizde harita yapõmõ ile ilgili olarak resmi girişimler Osmanlõ İmparatorluğunun son 
yõllarõnda oluşmuştur. 1895 yõlõnda Paris'de Jeodezi öğrenimi 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  
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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 sayõsal vektör/raster yapõda devam edilmektedir. 
 
Topoğrafik harita yapõmõnõn önemli bölümü olan 1/5000 ölçekli STH yapõmõ, 1999 yõlõ sonuna 
kadar Türkiye�de 455.741 Km2 �ye ulaşmõştõr. Bu miktarõn 351.673 Km2�lik kõsmõ (%77.2) 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlmõştõr.    
 

 
1999 yõlõ itibarõ ile 1/5000 ölçekli ST harita üretimi aşağõda verilmiştir. 
 
       T.K.G.M.                        351.673  Km2 
       H.G.K.                           104.068  Km2 
       TOPLAM                       455.741  Km2 
       HEDEF                          500.000  Km2            GERÇEKLEŞME ORANI      %91.2 
 
Ülkemizde, çeşitli kuruluşlarca sürdürülen büyük projelerin, planlama ve tasarõmlarda altlõk 
olarak kullanõlan 1/5000 ölçekli standart topoğrafik fotogrametrik harita ihtiyaçlarõnõn 
karşõlanmasõ ve bu konudaki koordinasyonun sağlanmasõ amacõyla 9.1.1961 tarih ve 203 sayõlõ 
Kanun çõkarõlmõştõr. Bu Kanun ile Harita Genel Komutanlõğõ 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. 
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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" 
(Kadastro otomasyonu ve Tapu otomasyonu) 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 
önlemektedir.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, 
 
- 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. 
 
Giderek artan ve değişen talepler sonucu kadastral harita üretiminin, kadastrodan beklenilen 
duyarlõk ve güvenirlik isteklerine cevap verebilen bir ülke jeodezik kontrol ağõna 
dayandõrõlmasõ, modern teknoloji imkanlarõndan yararlanõlarak sayõsal formda, yatõrõm ve  
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mühendislik hizmetlerinin görülmesinde temel bir altlõğa dönüştürülebilecek yapõda 
yürütülmesi, eski kadastronun günümüz gereksinim ve beklentilerine uyarlanmasõ gereği, 
büyük öncelik ve önem kazanmõştõr. Ancak söz konusu çalõşmalarõn dayandõrõlacağõ mevcut 
Ülke Temel Jeodezi Ağõ, kadastrodan beklenen duyarlõk isteklerine cevap vermekten uzak ve 
yetersizdir. Uydu jeodezisinin modern yöntemleri, jeodeziye, klasik jeodezik tekniklerle 
şimdiye kadar erişilemeyen yeni imkanlar ve hedefler getirmiş ve bu hedeflere hõzlõ, verimli ve 
ekonomik yoldan ulaşma imkanõ sağlamõştõr. Uydu jeodezisinin getirdiği imkanlardan 
yararlanarak yeni bir temel jeodezik ağõn oluşturulmasõ zorunlu görülmüştür. 
 
Bu gerekçe ve düşüncelerle, 1996 yõlõnda �Türkiye Ulusal Temel GPS Ağõ� oluşturmak üzere 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bir proje hazõrlanmõştõr. O tarihlerde proje içeriğinin 
ülkemiz koşullarõnda çok yeni bir konu olmasõ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde jeodezi 
faaliyetlerinde yeniden yapõlanmaya gidilmesi nedeniyle personel, yazõlõm-donanõm, deneyim 
eksikliği, özel sektörün süreli ve hayati önemi olan bu projeyi yapacak şekilde örgütlü 
olamamasõ, bununla beraber Harita Genel Komutanlõğõnõn bu konuda Alman, İngiliz ve 
Amerikan enstitüleriyle kuram ve uygulama bazõnda işbirliği yapmasõ, projeler 
gerçekleştirmesi, yetişmiş elemana sahip olmasõ gibi pozitif nedenlerle, kanunlarõnda yer alan 
haritacõlõk faaliyetleri çerçevesinde, aynõ faaliyet alanõnda yaptõklarõ çalõşmalarõ ortaklaşa 
yaparak ülke kalkõnmasõna katkõda bulunmak amacõyla iki büyük harita kuruluşu arasõnda 
örnek bir işbirliğine gidilmiştir. DPT Müsteşarlõğõnõn �Harita ve haritaya dayalõ tüm ekonomik 
ve sosyal faaliyetlere yapacağõ olumlu katkõlar göz önüne alõnarak uygun görülmüştür� 
ifadesiyle uygun görüş belirttiği projeye 1997 yõlõnda başlanmõş, proje 1999 yõlõ sonu itibariyle 
de tamamlanmõştõr. Ancak 17 Ağustos ve 12 Kasõm 1999 depremleri sonucu oluşan ve 
metrelerle ifade edilen yer kabuğu hareketleri sonucu yaklaşõk 36.000 km²�yi kapsayan deprem 
bölgesinde ve mücavirinde revizyon ölçüleri yapõlmasõnõ gerektirmiştir. Revizyon ölçüleri 
sonucunda parça parça oluşturulup hesaplanan bu temel ağ toptan dengelenecek ve böylece 
kullanõmda olacaktõr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü projeye finansman ve yazõlõm-
donanõm desteği sağlamõş, proje Harita Genel Komutanlõğõnca gerçekleştirilmiştir. Proje 
kapsamõnda Harita Genel Komutanlõğõ bütçesine, 1997 yõlõnda 42.300.000.000.-TL, 1998 
yõlõnda ise 131.275.000.000.-TL olmak üzere toplam 173.575.000.000.-TL ödenek 
aktarõlmõştõr. 
 
1994 yõlõ sonrasõnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde jeodezik çalõşmalarda klasik 
yöntemler terkedilmiş, çalõşmalarõn tamamõ uydu bazlõ ölçme sistem ve yöntemleriyle 
yapõlmaya başlanmõştõr. Bu kapsamda K.K.T.C. kadastro çalõşmalarõnõn nirengi sõklaştõrma 
işleri de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uydu bazlõ ölçme sistemleri (GPS) ile 
gerçekleştirilmiştir. Fotogrametri yönüyle ise çizgisel harita üretiminden sayõsal harita 
üretimine geçiş planlanmõş, bu düşünceyle analog değerlendirme aletleri tasfiye edilmiştir. 
 
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. Söz konusu kanunun 1.maddesi, şehir ve kasabalarõn yerleşim alanlarõnõn 1/500, 
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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 işleri, 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, alt yapõ vb. gereksinmeler için altlõk olarak 
kullanõlan 1/1000 ölçekli halihazõr (topoğrafik) haritalarõn tamamõna yakõnõ özel sektöre 
yaptõrõlmaktadõr. 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 1/1000 ölçekli halihazõr haritalarõn yapõmõnõn büyük oranda tamamlanmasõna karşõlõk 
%20�sine yakõnõnõn güncel hale getirilmesi gerekmektedir. 
 
İller Bankasõ Genel Müdürlüğü tarafõndan 1999 yõlõndan önce teşkilatlanan 2801 Belediyeden 
2636 adedinin 1/1000 ölçekli haritasõ üretilmiştir. 
 
Günümüzde, TCK Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, DLHİ Genel Müdürlüğü, TEK 
Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, TKİ Genel Müdürlüğü, BOTAŞ 
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, GAP 
İdaresi Başkanlõğõnõn da bölgede sayõsal harita üretimi, arazi toplulaştõrmasõ, kent bilgi sistemi 
oluşturulmasõna yönelik çalõşmalarõ da halen sürdürülmektedir. 
 
Ülkemizde, özelikle son beş yõlda, kamu kurum ve kuruluşlarõ, belediyeler ve özel sektörde 
çizgisel harita üretiminden sayõsal harita üretimine hõzlõ bir geçiş yaşanmõş, uydu jeodezisi, 
sayõsal görüntü işleme, coğrafi bilgi sistemleri konusunda büyük miktarda teknoloji transferi 
sağlanmõş, özel sektörün de bu anlamda güçlendiği gözlenmiştir.  
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A.4. VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN HEDEFLERİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
4.1 A. Harita Çalõşmalarõ 
 
Yedinci plan hedefleri içerisinde yer alan konularõn genel bir değerlendirmesi yapõlacak olursa; 
kalkõnma ve savunma amaçlõ plan hedeflerine sektörde faaliyet gösteren kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn bütçelerinin elverdiği ölçüde harita çalõşmalarõnõn yapõldõğõ  gözlenmektedir. 
Genel olarak harita ; HGK, TKGM ve İller Bankasõ Gn.Md. tarafõndan üretilmektedir. 
 
A.4.1.1. Harita Genel Komutanlõğõ  
 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde; Harita Genel Komutanlõğõnca hedeflenen 
hizmetler; 
 
Temel Jeodezik Ağlara ilişkin hedefleri; 
 
- Ülke Temel jeodezik ağlarõnõn gelişen ölçü hesap teknikleri kullanõlarak iyileştirilmesi, 
yaşatõlmasõ ve jeodezik veri tabanõnõn kurulmasõ konusunda,  
 
- Türkiye Jeoidinin (Astrojeodezik, Astrogravimetrik, Gravimetrik, Doppler, G.P.S) 
belirlenmesi, doğruluk ve duyarlõlõğõn arttõrõlmasõ konusunda Astrojeodezik, Doppler, 
Astrogrovimetrik, Gravimetrik ve GPS jeoidleri belirlenmiş olup, GPS jeoidinin ve gravimetrik 
jeoidin geliştirilmesi maksadõyla, 
 
- Türkiye Ulusal Düşey Datumunun belirlenmesi kapsamõnda Antalya Mareografõnda yersel ve 
uydu teknikleri kullanõlarak, düşey datum belirlenmiş olup bunun diger mareograf 
istasyonlarõnõda kapsayacak şekilde geliştirilmesi, 
 
- Jeodezik koordinat sistemleri arasõndaki (TUD-54, ED-50, WGS84, ITRS-89, ITRFyy) 
dönüşüm parametreleri belirlenmesi çalõşmalarõnõn bir bölümü tamamlanmõş olup genişletilmiş 
, 
 
-Temel jeodezik ağlarõn iyileştirilmesi kapsamõnda uydu tekniklerinden yararlanõlmasõ, ölçme 
ve değerlendirme standart ve prensiplerinin belirlenmesi  çerçevesinde talimatlar hazõrlanmõş 
olup bu dökümanlarõn uygulamalar ile geliştirme maksadõyla çalõşmalar sürdürülmektedir. 
 
- Depremlerin önceden tahmini ve deprem zararlarõnõn azaltõlmasõ amacõna yönelik jeodezik 
çalõşmalarõn yapõlmasõ kapsamõnda SLR ve GPS ölçü ve hesaplamalarõ yapõlmõş olup Türkiye 
Yatay Hõz Alanõ belirlenmiştir. 
 
- Üç boyutlu GPS ağõnõn kurulmasõ kapsamõnda Türkiye Ulusal Temel GPS Ağõ (TUTGA) 
tesis ve ölçü çalõşmalarõ : depremler nedeniyle ihtiyaç duyulan revizyon çalõşmalarõ hariç 
tamamlanmõştõr. 
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Uzaktan algõlama amaçlõ uydu görüntüleri ile harita üretim ve revizyonu çalõşmalarõnõn 
sürdürülmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ ile Coğrafi Bilgi sistemine ilişkin olarak, Ulusal Coğrafi 
Bilgi Sisteminin kurulmasõ, ulusal sayõsal bilgi üretim ve değişim standartlarõnõn belirlenmesi, 
konularõnda ise çalõşmalar devam etmektedir. 
 
Sayõsal harita çalõşmalarõ kapasamõnda;  
 
- Bütün Türkiye�nin 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 ve 1:1.000.000 ölçeklerinde 

Raster Harita üretim çalõşmalarõ tamamlanmõş olup 1:25.000 ölçekli üretim çalõşmalarõ 
devam etmektedir. 

- Bütün Türkiye�nin 1:25.000 ve 1:250.000 ölçekli sayõsal yükseklik paftalarõnõn üretim 
çalõşmalarõ tamamlanmõştõr. 

 
- Bütün Türkiye�nin 1:25.000 ve 1:250.000 ölçekli sayõsal vektör harita üretim çalõşmalarõ 
devam etmektedir. 
VII. Beş Yõllõk Plan Döneminde Harita Genel Komutanlõğõnca revizyonlu harita üretim 
hedefleri ve gerçekleşme durumlarõ aşağõda verilmiştir. 
 
Yõllar ve Revizyonlu Harita 
Üretim Sayõsõ 
Ölçekler 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

Hedef 384 384 384 384 384  
1:25.000 Gerçekleşen 308 308 276 134 45 
 Oran %80 %80 %72 %47 %12 

Hedef 96 96 96 96 96 1:50.000 
Gerçekleşen 126 47 61 93 45 

 Oran %131 %49 %64 %97 %47 
Hedef 24 24 24 24 24 1:100.000 
Gerçekleşen 61 8 30 28 3 

 Oran %254 %33 %125 %117 %13 
Hedef 4 4 4 4 4 1:250.000 
Gerçekleşen 10 2 - - - 

 Oran %250 %50 %0 %0 %0 
Hedef 2 2 2 2 2 1:500.000 
Erçekleşen - 2 2 - - 

 Oran %0 %100 %100 %0 %0 
Hedef 1 1 1 1 1 1:1.000.000 
Gerçekleşen - - - - - 

 Oran %0 %0 %0 %0 %0 
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A.4.1.2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
 
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Stratejisi, yõllõk programlar, hükümet programlarõ ve 
genelgelerde öngörülen yeniden yapõlanma modeli ve teknolojik değişimin gerektirdiği iş 
süreçlerindeki yeni biçimleniş ve buna bağlõ yeni kurumsal yapõlanma, eski analog aletlerin 
işlevlerini, ekonomik ve fonksiyonel ömürlerini tamamlamõş olmalarõ, grafik harita üretimine 
son verilmesi nedenleri  ile fonksiyonunu yitirmiş olan klasik anlamdaki nirengi sõklaştõrma, 
kõymetlendirme ve kartoğrafya şubeleri tasfiye edilmiş, bu birimlerdeki iş gücü gereksinim 
duyan başka birimlere, donanõm ise eğitime katkõ amacõ ile üniversitelere devredilmiştir. 
Hizmet üretiminde etkinliğin arttõrõlmasõ ve kaynaklarõn akõlcõ kullanõmõ ve devlete biçilen rol 
gereği bu hizmetlerin özel sektör eliyle görülmesi benimsenmiş ve buna uygun bir yapõlanmaya 
gidilmiştir.  
 
Nitekim özel sektör tarafõndan yapõlan çalõşmalarda işin niteliğinin önemli ölçüde arttõğõ ve 
maliyetinin düştüğü daha önceki deneyimlerle gözlenmiştir. Ancak, bütçe yetersizlikleri 
nedeniyle fotogrametrik harita üretim işinin yedinci plan döneminde özel sektöre ihale yolu ile 
yaptõrõlmasõ başarõlamamõştõr. Bununla birlikte, plan dönemi içerisinde özel sektör 
imkanlarõndan bütçe nispetinde istifade edilmeye çalõşõlmõş, bazõ bölgelerde orman kadastrosu 
çalõşmalarõnõn teknik yönü ihale yoluyla özel sektöre verilmiştir. 
 
Yedinci plan döneminde, mevcut jeodezik ağõn kadastro ve her türlü büyük ölçekli harita 
yapõmõndan beklenen duyarlõk isteklerini karşõlamadõğõndan dolayõ, 1996 yõlõnda �Türkiye 
Ulusal Temel GPS Ağõ� oluşturmak üzere bir proje hazõrlanmõştõr. Projeye 1997 yõlõnda 
başlanmõş, 1999 yõlõ sonu itibariyle de tamamlanmõştõr. Ancak 17 Ağustos ve 12 Kasõm 1999 
depremleri sonucu oluşan ve metrelerle ifade edilen yer kabuğu hareketleri sonucu yaklaşõk 
36.000 km²�yi kapsayan deprem bölgesinde ve mücavirinde revizyon ölçüleri yapõlmasõnõ 
gerektirmiş, revizyon ölçüleri sonucunda parça parça oluşturulup hesaplanan bu temel ağ toptan 
dengelenecek ve böylece kullanõmda olacaktõr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü projeye 
finansman ve yazõlõm-donanõm desteği sağlamõş, proje Harita Genel Komutanlõğõnca 
gerçekleştirilmiştir. 
 
 Bu proje, Harita-Tapu-Kadastro sektöründe ve Türk haritacõlõğõnda, birincisi gibi, tarihsel 
önem ve işleve sahiptir. Proje gerçekleştiğinde, ülke yüzeyinde kadastrodan beklenilen duyarlõk 
ve güvenirlikte homojen koordinat kadastrosu yapõlabilecek, modern teknolojilerin (GPS, 
sayõsal fotogrametri ve uzaktan algõlama, GIS/LIS, algõlayõcõ ve araçlarõn navigasyon ve 
yönetimi v.b.) kullanõm koşullarõ yaratõlacak, kadastro ve mühendislik hizmetlerinin 
gerektirdiği kadastro ve teknik haritalarõn, bilgi sistemlerinin üretimi, koordinat birliği ve daha 
bir çok yarar sağlanacak, sektördeki önemli ve büyük Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
1994 yõlõ itibariyle jeodezik çalõşmalarda tamamen GPS kullanõmõna geçilmiş, ülke genelinde 
ve K.K.T.C. kadastro çalõşmalarõ kapsamõnda kadastro yapõmõ ve dönüşüm amaçlõ yaklaşõk 
6.000 adet yer kontrol noktasõnõn tesis, ölçü ve hesaplarõ yapõlmõştõr. 
 
Hõzlandõrõlmõş kadastro çalõşmalarõ kapsamõnda Sivas ve Yozgat illerinde belirli alanlarda 
sayõsal fotogrametrik yöntemlerle 1/1000 ve 1/5000 ölçeklerinde sayõsal fotogrametrik harita 
üretimi gerçekleştirilmiştir. 
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Günümüz teknolojik gelişmelerine cevap verecek anlayõş ve içerikte 1/5000 ve Daha Büyük 
Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliği taslağõ hazõrlanmasõ için çalõşmalar yapõlmõştõr. 
 
A.4.1.3. İller Bankasõ Genel Müdürlüğü 
 
1/1000 ölçekli halihazõr harita üretimi yönüyle İller Bankasõ Genel Müdürlüğünün Yedinci Plan 
Dönemindeki hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdiği görülmektedir. 
 
İller Bankasõ Genel Müdürlüğü Plan dönemi hedefleri ve gerçekleşmeler aşağõda verilmiştir: 
 
Yõl                     Hedef                       Gerçekleşme   Gerçekleşme Yüzdeleri 
1995                800 km²                        738 km²       % 92.3 
1996                800 km²                        612 km²       % 76.5 
1997                800 km²                        695 km²       % 86.9 
1998                800 km²                        744 km²       % 93.0 
1999                800 km²                        700 km²         % 87.5 
 
A.4.1.4. Diğer Konular 
 
• Yedinci Beş yõllõk plan döneminde örgütlenme ve planlama konularõnda bir ilerleme 

kaydedilememiştir. 
 
• 31 Ağustos 1994 tarihli 22037 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanarak yürürlüğe giren Harita 

ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği ile gizlilik nedeniyle oluşan bir çok 
darboğaz ortadan kalkmõştõr. 

 
• Büyükşehir Belediye Başkanlõklarõ, kentsel gelişmeleri yakõndan izlemek ve her türlü 

planlamalarõnõ yapmak için Kent Bilgi Sistemleri kurma yönünde çalõşmalarõ başlatmõş ve 
bu konuda önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

 
• Yeraltõ tesisleri haritalarõ, vergi haritalarõ, toprak haritalarõ gibi özel amaçlõ harita üretimleri    

konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilmemiştir. 
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A.5.  HARİTA HİZMETLERİNİN SORUNLARI 
 
A.5.1  Harita Hizmetlerinin Sorunlarõ 
 
A.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)  İller Bankasõ Genel Müdürlüğü 
f)   Orman Genel Müdürlüğü 
g)  DSİ 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)  TKİ Genel Müdürlüğü 
o)  Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
p)  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 
r)   DLH İşletmesi 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 durumlarõnõ gösterir ayrõntõlõ bilgiler ek 
olarak verilmiştir. 
 
Diğer taraftan sektörde faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşlarõn kendi kuruluş 
kanunlarõna  istinaden, ihtiyaç duyduklarõ harita ve harita bilgileri üretimini yapmakta 
kendilerini yetkili görmeleri de bu karmaşanõn diğer bir nedeni olarak gözlenmektedir. 
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Oysa, en son olarak 1991 yõlõnda güncelleştirilerek çõkarõlan �Bakanlõklar Arasõ Harita İşlerini 
Koordinasyon ve Planlama Kurulu Yönetmeliği� yukarõda sözü edilen karmaşanõn önüne 
geçilmek üzere yayõmlanmõş ve �Bakanlõklararasõ 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. 
 
Harita üretim hizmetlerinde Avrupa Birliği ülkelerindekine benzer bir örgütlenmeye 
gidilmelidir. Bu modelde kamunun jeodezik altyapõyõ oluşturmasõ öngörülmeli ve hangi amaçla 
olursa olsun hizmet ağõrlõğõnõn özel sektöre kaydõrõlmasõ esas alõnmalõ, kamusal örgütlenme bu 
çerçevede yeniden düzenlenmelidir. 
 
A.5.1.2. Koordinasyon Sorunlarõ 
 
Örgütlenme konusundaki irdelemelerden de görüleceği gibi, harita üretimi konusunda, çeşitli 
kurumlar tarafõndan çeşitli amaç ve gereksinimlerle, farklõ standartlarda ve birbirleri ile 
koordinasyonu sağlanamamõş bağõmsõz çalõşmalar yapõlmaktadõr. Bazen bir tepe üzerinde farklõ 
kurumlar tarafõndan üretilmiş birden fazla yer kontrol noktasõ görülebileceği gibi, aynõ bölgenin 
halihazõr harita, kamulaştõrma haritasõ ve diğer amaçlar için üretilen birden fazla haritasõ 
olabilmektedir. Örgütlenmenin dağõnõklõğõ, dolayõsõyla çok zayõf koordinasyon nedeniyle 
mükerrer harita üretimi ve kaynak israfõ olmaktadõr. 
 
A.5.1.3. Teknoloji Kullanõmõnda Görülen Sorunlar 
 
Son yõllarda hõzla gelişen bilgisayar ve elektronik teknolojisine paralel olarak gelişen 
teknolojiler mesleğimize yeni boyutlar kazandõrmõş, klasik haritacõlõktan sayõsal görüntü 
işlemeye, sayõsal görüntü işlemeden coğrafi bilgi sistemlerine doğru hõzlõ bir geçiş sürecine 
girilmiştir.  
 
Bu teknolojiler ülkemizde çok yoğun uygulama alanlarõ bulmuş, teknoloji transferleri 
gerçekleştirilmiş, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarõ, belediyeler ve üniversiteler 
tarafõndan pek çok uygulama projeleri yapõlmõştõr. Bugün ülkemizdeki yeni teknoloji 
uygulamalarõna bakõldõğõnda proje içeriğinin 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 geliştiği 
gözlenmektedir. 
 
A.5.1.4. Harita Yapõm Yönetmeliği Sorunu 
 
Ülkemizde �Büyük Ölçekli Haritalarõn Yapõm Yönetmeliği� ve �1/5000 Ölçekli Standart 
Topoğrafik Fotogrametrik Harita Yapõm Yönetmeliği� olarak büyük ölçekli harita üretimleri  
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için iki adet yönetmelik bulunmaktadõr. Her iki yönetmelik de klasik analog yapõda olup uydu 
ölçmeleri, sayõsal görüntü işleme, GIS/LIS gibi çağdaş gereksinmelere cevap verememektedir. 
Çağdaş haritacõlõk çalõşmalarõnõn altyapõsõnõ oluşturabilecek şekilde standartlarõ oluşturulmuş 
bir yönetmeliğin olmamasõ büyük bir sorun olarak değerlendirilmektedir.  
 
A.5.1.5. Özel Kesim Teknik Hizmetlerinden Yararlanmada Ortaya Çõkan Sorunlar 

 
Gelişmiş ülkelerde bilimsel ve uygulamaya yönelik çalõşmalar üniversiteler tarafõndan ya da 
AR-GE kuruluşu ve bütçesi olan kurumlarda üniversitelerin danõşmanlõğõnda, ülkenin 
savunmasõ ve kalkõnmasõ için gerekli kararlar ve yatõrõmlar devlet kuruluşlarõnca, proje 
uygulamalarõ ise özel kesim tarafõndan yapõlmaktadõr. Özel kesim ekonominin motorudur, 
ülkelerin gelişmişlikleri de bir anlamda özel kesimin gücüyle ölçülür. Ülkemizde harita 
çalõşmalarõ ile ilgili özel kesim 1990 yõlõna kadar sadece yersel yöntemler kullanarak büyük 
ölçekli harita üretme ve parselasyon yetkisine sahipti. 7.3.1990 tarih ve 3615 sayõlõ Kanun ile 
bakanlõklar, kamu kurum ve kuruluşlarõna mesleki ve teknik ihtiyaçlarõnõn gerektirdiği 1/5000 
ve daha büyük ölçekli haritalarõ yapma veya yaptõrma serbestliğinin getirilmesi ile harita ve 
harita bilgilerinin temininde fotogrametrik yöntem hõzla uygulanmaya başlanmõş, bu yolla elde 
edilen büyük miktarlardaki veri yõğõnlarõnõn işlenmesi, konuma dayalõ bilgi sistemlerinin 
oluşturulabilmesi amacõyla GIS/LIS/Kent Bilgi Sistemleri konularõnda projeler oluşturulmuş, 
bu kapsamda son on yõlda büyük şirketler kurulmuştur. 
 
TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odasõndan alõnan verilere göre kuruluş tarihi 
bilinmeyen büro ve şirketlerle birlikte toplam 2442 büro ve şirket kurulmuştur. Kurulduğu 
tarihten bu güne kadar aktivitesini sürdüren büro-şirket dağõlõmõ 1561�dir. Bu sayõya 1998 
yõlõnda tescilini yenilemeyen 405 büro ve şirket dahildir.  
 
Özel sektörde 545 adet büro, 814 adet 1 mühendis ortaklõ şirketin olduğu görülmektedir. Bu 
şirketlerden 340 adedi aile şirketidir (soyadõ aynõ olan ortaklarõn kurduğu şirketlere aile şirketi 
tanõmõ yapõlmõştõr). 3 ve daha çok mühendis ortaklõ şirket sayõsõ ancak 39 �dur.  
 
Güçlü ortaklõklarõn kurulmayõşõnõn belirgin nedenleri ise; 

 
• Kamu kurumlarõnõn güçlü şirketleri yeterince öne çõkarmamasõ ve kurulmasõ yönünde 

zorlayõcõ veya yönlendirici olmamasõ, 
• Rekabette avantaj sağlayamamasõ, 
• Toplumumuzda ortaklõk kültürünün az gelişmiş olmasõ, 
• Ortaklõk ilişkilerinde evrensel esaslar yerine feodal ilişiklerin öne çõkmasõ olarak 

sõralanabilir.  
 
Ülke genelinde 5 ilimizde özel kesimin büro ve şirketi bulunmamaktadõr. Bunlar Gümüşhane, 
Şõrnak, Tunceli, Hakkari ve  Kilis�tir. 
 
Kendi adõna müelliflik karnesi alanlarla şirkete devir suretiyle çalõşanlara ait karnelerin 1995- 
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1998 yõllarõnõn dökümü aşağõdadõr. 
 

31/12/1995  31/12/1996  31/12/1997  31/12/1998 
 
Şahõs karne   :   638    663     702       714  
Şirket karne   :   678    779     868       941  
Toplam  karne    : 1316    1442     1570     1655  
Geçerli karne       :   732    832     943     1005  

 
 
 
Toplam karne ile geçerli karne arasõndaki fark karne alõndõktan sonra, memuriyete girme, vefat, 
mesleği bõrakma veya ihtiyaç duymadõğõ için geçerlilik süresi dolup ta yenilenmemesinden 
kaynaklanmaktadõr.  
 
11/10/1993 tarihli resmi gazetede yayõmlanan �Harita Mühendislik Hizmetlerini 
Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarõn Ehliyet Durumlarõna Ait Yönetmelik� 
yürürlüğe girmeden önce 5 şahõs 47 şirketlere devir edilmiş toplam 52 adet A grubu karne 
varken 31/12/1998 itibariyle bu sayõ 3�ü şahõs 121�i şirketlere devirli toplam 124�e ulaşmõştõr.  
 
31/12/1998 tarihi itibariyle karne gruplarõnõn dağõlõm aşağõdadõr.  
 

A Grubu  Şahõs : 3       D Grubu Şahõs : 225 
     Şirket : 121         Şirket : 214 
 
B Grubu Şahõs : 86      E Grubu Şahõs : 301 
         Şirket   : 176          Şirket : 192 
 
C Grubu Şahõs : 99 
             Şirket : 238 
 

Toplam 1665 karneden 650 adedi geçerliliğini yitirmiştir. Gruplara göre geçerliliğini yitirmiş 
sayõlar tespit edilememekle birlikte küçük karne gruplarõnda yoğunlaştõğõ tahmin edilmektedir. 
İller Bankasõ Genel Müdürlüğüne, Harita ihalelerine katõlmak üzere dosya vermiş ve yeterli 
görülmüş şirket ve bürolarõn karne gruplarõna göre dağõlõmõ aşağõdadõr. 

 
A Grubu  112 
B Grubu  139 
C Grubu     49 
D Grubu   20 

 E Grubu   16 
       336 
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Harita yapõmõnda faaliyet gösteren özel kesimde bulunan donanõm ve personel durumu 
hakkõnda daha geniş bilgi edinilememiştir. 330 civarõndaki Şirket ve Büronun İller Bankasõ 
Genel Müdürlüğüne verdikleri tanõtõm dosyalarõndan edinilen toplu bilgiler aşağõdadõr. 

 
GPS            :  26  Adet 
Alet Üstü Uzaklõk Ölçer : 185  Adet 
Total Statõon          : 423 Adet 
Teodolit           : 298 Adet 
Takoemetre         : 244 Adet 
Nivo            : 435  Adet 
Plotter        : 226 Adet 

 
Türkiye�de satõlan toplam Total Statõon sayõsõnõn 3500 civarõnda olduğu ancak harita şirket ve 
bürolarõnõn sahip olduğu sayõnõn 500 civarõnda olduğu tahmin edilmektedir. Özel sektörde 
ayrõca, yaklaşõk 35 adet sayõsal fotogrametrik sistem, 10 adet analitik değerlendirme aleti, 
sayõsal görüntü işleme sistemleri, 2 adet uçak, bir adet renkli labaratuvar, yeteri kadar edit 
istasyonu, bilgisayar, çizici ve yazõcõ olduğu da bilinmektedir. 

 
Ülkemizin değişik yörelerinde faaliyetini sürdüren 1581 şirket ve büro kurulmuştur. Ağõrlõk 
olarak yöresel imar işleri ve tescile konu harita mühendislik hizmetlerini yapmaktadõrlar. 

 
Harita, yol, su v.b. proje işleri ile kamulaştõrma ve kadastro planõ, toplulaştõrma gibi taahhüt 
işlerini yapan şirket-büro sayõsõ ise İller Bankasõ, TCK, DSİ, kaynaklarõna göre 300 
civarõndadõr.İhalelere katõlmak üzere çõkarõlan geçerli karne sayõsõnõn 1005 olduğu dikkate 
alõnõrsa (1561 � 1005) 556 şirket veya büro hiç karneye ihtiyaç duyulmayan sadece talebe bağlõ 
işler yaptõğõ,karne çõkarmõş 700 şirket ve büroda yöresindeki ihalelere katõldõğõ ancak karnesini 
kullanmadõğõ söylenebilir. 
Harita yapõmõnda faaliyet gösteren özel kesim işletmelerinin ; 

 
- Belediyeler 
- İller Bankasõ Genel Müdürlüğü  
- Karayollarõ Genel Müdürlüğü 
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
- BOTAŞ Genel Müdürlüğü 
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

 
ve benzeri kamu  kuruluşlarõn, harita, imar, etüt proje, kamulaştõrma mühendislik hizmetleri, 
kadastro teknik hizmetleri ve arazi  toplulaştõrmasõ gibi alanlarõnda yoğunlaştõğõ görülmektedir. 

 
Harita yapõmõnda faaliyet gösteren özel kesimden yararlanõlarak yapõlamayan veya 
yaygõnlaştõrõlamayan hizmetler ise; 
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- HUS (Harita Uygulama Sorumluluğu) 
- Kadastro (Tesis kadastrosu, yenileme ve diğer değişiklik işlemleri) 
- Bilgi Sistemlerinin kurulmasõ, 
- Altyapõ haritacõlõğõ, 
- 18. Madde uygulamalarõnõn yaygõnlaşmasõ, 
- Maden İşletme haritalarõ, 
- Yapõm hizmetlerinde proje uygulamalarõ 
- Müşavirlik � Kontrollük hizmetleri olarak sayõlabilir. 

 
Müşavirlik � kontrollük hizmetleri (özellikle inşaat sektöründe olmak üzere) değişik meslek 
alanlarõnda özel kesim aracõlõğõ ile yürütülmesi yaygõnlaşmaktadõr. Ancak Harita Sektöründe bu 
anlamda bir gelişme görülmemektedir. Bu alanda kamu kurumlarõnõn teşvik ve 
yönlendiriliciliği büyük önem arzetmektedir. 

 
Harita yapõmõnda faaliyet gösteren özel kesime bu alanlarõn açõlabilmesi için İller Bankasõ 
Genel Müdürlüğü öncülük etmelidir. Özen gösterilen Müşavirlik-Kontrollük hizmetleri 
sonuçta; 

 
a) Harita işlerine kalite getirecektir. 
b) Bilhassa teknik kadrosu olmayan Belediyeler kendi adõna kontrollük � müşavirlik 

hizmetlerini yaptõrabileceklerdir. 
c) Günümüzde harita müşavirlik ve kontrollük bürolarõ olmadõğõ için somut iş talepleri de 

olmamaktadõr.Bu bürolarõn kurulmasõ ile iş talepleri somutlaşarak artacaktõr. 
d) Kontrollük hizmetlerinin istenen düzeyde olmasõ proje, inşaat, ve hizmet kalitesini  de 

yükseltecektir.  
 
Bu bağlamda; 

- Kuruluş, yetki ve sorumluluklarõ belli kriterlere bağlanmalõdõr. 
- Denetimleri kamu tüzel kişiliği olarak Harita Mühendisleri Odasõ, teknik olarak ise ilgili 

kuruluşlar tarafõndan yapõlabilir. 
- Bu bürolar yapõmcõ konumda olmamalõdõr. 

yaklaşõmlarõyla bu alan özel kesime açõlmalõdõr. 
 

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 İller Bankasõ tarafõndan yapõlan yada yaptõrõlan 1:1000 ölçekli haritalarõn hemen tümü 
özel kesim tarafõndan gerçekleştirilmektedir. Özel kesim teknik imkanlarõ üretimin %95'i 
Belediyeler bazõnda yapõlmakta olan imar planõ, içme suyu, elektrik, kanalizasyon v.b. 
hizmetlerin tümüne cevap verecek pozisyondadõr.  
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İller Bankasõ aracõlõğõ ile Belediyelerce 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 harita revizyon talepleri 
olabildiğince tamamlanmõştõr. 
 
Bunlara ek olarak özellikle son yõllarda, TCK, Tarõm, Orman ve Köyİşleri Bakanlõğõ, DSİ 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 kesim bürolarõna yaptõrmaya başlamõştõr. 1987-1993 yõllarõ arasõnda nirengi 
sõklaştõrma ve kadastro haritalarõnõn üretimi özel kesime ihale yolu ile yaptõrõlmaya çalõşõlmõş, 
ancak bütçe yetersizlikleri nedeniyle devamõ getirilememiştir. Son yõllarda ise küçük çapta 
orman ilişkili bölgelerin harita üretimi ihale yöntemiyle yapõlmaktadõr. 
 
Harita özel kesiminin yeniden yapõlanma zorunluluğu kaçõnõlmazdõr. 
 
Toplam harita mühendisinin 3/5 potansiyelini oluşturan harita mühendislik sektörü gelecekte iş 
ve hizmet üretiminde büyük bir paya sahip olacaktõr. Ülkedeki ekonomik yapõya bağlõ olarak 
kamudaki personel alõmõ politikasõ daraldõkça daha da büyüyecektir. Özel kesimin varolmasõ ve 
büyümesi isteniyorsa, sürekli ve yeterli iş olanaklarõnõn yaratõlmasõ zorunludur. Alõşõlmõşlõğõn 
dõşõnda yeni alanlarõn keşfedilmesi; yalnõz sektör içinde değil kamu sektörlerinde de büyümeyi 
onlarla bütünleşmeyi sağlar. Bu noktada devletin küçültülmesi, piyasa ekonomisine tam 
anlamõyla geçişin sağlanmasõ, üretkenliğin global boyutlara ulaştõrõlmasõ gibi politikalar sonucu  
müteahhitlik sektöründe yepyeni bir yapõyla harita sektörünün konumunun belirlenmesi gereği 
gündeme gelmektedir. 
 
Tüm müteahhitlik hizmetlerinde; olduğu gibi harita müteahhitlik hizmetlerinde de iş alabilme 
sõkõntõsõ, beraberinde bir takõm problemleri getirmektedir. 
 
Bunlar; 
.İhale yasasõ ve kamu kurumlarõ 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, 
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Harita özel sektörü yapõsal olarak kendisini tam anlamõyla tanõmlayamadõğõ ve örgütlenemediği 
için genellikle serbest çalõşan büro görünümündedir. Sektörün güçlenmesi, ülkenin ekonomik 
kalkõnmasõna doğrudan bağõmlõdõr. 
 
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 kesimi bu alanda ilgilendiren yasalarõn eskiliği ve eksikliği uygulama 
farklõlõklarõnõ doğurmaktadõr. Sektörün işleyişini düzenleyen bu kurallar ülkedeki bu toplumsal- 
politik yapõnõn olumsuz etkilerini taşõmaktadõr.  
 
A.5.1.6. Verilere Ulaşõm, Kullanõm ve İletişimde Ortaya Çõkan Sorunlar: 
 
Harita üretimi, klasik ve sayõsal olarak iki yöntemle sürdürülmektedir. Önümüzdeki beş yõllõk 
plan döneminde hatita üretim çalõşmalarõnõn tamamen sayõsal ortamda yapõlmasõ 
beklenmektedir.  
 
Klasik yöntemle üretilen paftalar basõm ya da çoğaltma işlemi sonrasõ ihtiyaç sahiplerince 
üretici kuruluşlardan bedeli karşõlõğõ temin edilerek kullanõlabilmektedir. Basõlõ paftalarõn 
temininde, pafta adedine uygun bir bedelin ödenmesi ihtiyacõ doğmaktadõr. Sayõsal üretimde ise  
sonuç ürünün ihtiyaç sahiplerince temini tek nüsha halinde ve sayõsal ortamda olmakta ve 
ihtiyaç sahibi aldõğõ ürünü istediği miktarda çoğaltarak kullanabilmektedir. Aynõ coğrafi bölge 
üzerinde, değişik amaçlarla yapõlacak bütün projeler için ihtiyaç duyulacak sayõsal verilerin, her 
seferinde üretici kuruluşlardan temini hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapõlmasõ 
gerekmektedir.   
 
Klasik üretimden sayõsal üretime geçiş aşamasõnda olunduğundan dolayõ, sayõsal ortama 
aktarõlan verilere altlõk teşkil eden ürünler için telif haklarõnõn ödenmesi maksadõyla gerekli 
yasal düzenlemenin yapõlmasõ da gerekmektedir. 
 
Sayõsal verilerin veri sunucularõ üzerinden (Örneğin Internet üzerinden) on-line ve/veya off-line 
olarak üretici kuruluşlarca ihtiyaç sahiplerine telif hakkõ karşõlõğõnda  sağlanmasõ hususunda da 
gerekli hukuksal ve teknik alt yapõnõn oluşturulmasõna ihtiyaç vardõr. 
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A.5.1.7. Yeraltõ Tesisleri Yapõmõnda Görülen Sorunlar: 
 
İnsan 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, yer altõ tesisleri ya da teknik alt yapõ olarak adlandõrõlõr. Ülkenin 
kalkõnmasõna ve teknolojik gelişmesine koşut olarak, bu tesislerin miktarlarõ ve türleri sürekli 
artmaktadõr. Türkiye�nin yakõn gündeminde; merkezi õsõtma sistemi kanallarõ, yer altõ ulaşõm 
tesisleri, metrolar, tüneller, radyo ve televizyon yeraltõ kablolarõ, petrol ve doğalgaz boru hatlarõ 
gibi yeni bazõ tesislerin mevcut yeraltõ tesislerine eklenmesi beklenmektedir. 
 
Yeraltõ tesisleri; pahalõ, bakõm ve onarõmlarõ güç ve tehlikesi büyük yatõrõmlardõr. 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 ve insan hayatõ bakõmõmdan tehlikeli 
olmasõnõn önüne geçilemez hem de kent yönetimi ekonomik ve rasyonel olamaz. 
 
A.5.1.8. 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 için de derlenmesi ve üretilmesi gerekli verilerdir. 
 
Toprak haritalarõnõn düzenlenmesinde, temel verilerin üretilmesine yarayan toprak analizleri 
çok pahalõ ve emek sonucu üretilen bilgilerdir. Bu bilgilerin uzun süre kullanõlabilmeleri için, 
devlet güvencesi altõnda korunmakta olan kadastro plan belgelerine aktarõlmalarõ gereklidir. 
Örneğin, Almanya�da, ülke topraklarõ 50�şer metre aralõklarla alõnan toprak örneklerinin analiz 
edilmesi sonucu toprak dereceleri ve derece sõnõrlarõ hassas biçimde oluşturulmuş ve bu bilgiler 
1936 yõlõnda kadastro plan ve belgelerine aktarõlmõştõr. Bugünde bu bilgiler, ihtiyaç 
duyulduğunda arazi toplulaştõrmasõ gibi çalõşmalarda kullanõlmaktadõr. 
 
Türkiye�de arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ, dolayõsõyla toprak analizleri yapõlmakta ve 
topraklarõn dereceleri ve derece sõnõrlarõ belirlenmektedir. Ancak bu bilgiler kadastro 
verilerinden bağõmsõz toplanmakta ve uzun süre yaşatõlacak biçimde, hassas mekan boyutlu 
olarak oluşturulamamõş olduğu görülmektedir. 
 
A.5.1.9   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 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 37 

çalõşmalarõ önem arzetmektedir. 
 
Kõyõlarõmõzdaki arazi kullanõmõ ve diğer genel problemler de göz önünde 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 uygulama 
çalõşmalarõ  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. 
 
A.5.1.10. Eğitim Sorunlarõ: 
 
Son yõllarda ülkemizde birçok üniversite kurulmuş olup yenilerinin de kurulma çalõşmalarõ 
devam etmektedir. Kurulan bu üniversitelerin bazõlarõnda jeodezi ve fotogrametri mühendisliği 
bölümleri, meslek yüksek okullarõnda da harita ve kadastro bölümleri açõlmaktadõr. Yeterli 
mekanõ, öğretim üyesi, laboratuvarlarõ ve sosyal imkanlarõ olmayan yerlerde yeni bölümlerin 
açõlmasõ teşvik edilmemelidir.  Bölümlerden mezun olan öğrencilerin kamu ve özel kesimde 
ihtiyaçla uyumlu  istihdamlarõ için gerekli planlamalarõn yapõlmasõna ihtiyaç vardõr. Yapõlacak 
bu planlara uygun sayõ ve kalitede öğrenci yetiştirilmesi için gerekli çalõşmalar yapõlmalõdõr. 
Avrupa Birliği standartlarõnda öğrenci yetiştirilmesi için her türlü tedbirler alõnmalõdõr.Ayrõca 
eğitim sorunlarõnõn çözümünde üniversitelerden gelecek görüşlerin esas alõnmasõnõn uygun 
olacağõ değerlendirilmektedir.  
 
A.5.1.11. Avrupa Birliğiyle Olan İlişkiler 
 
Aralõk 1999 tarihinde Türkiye Avrupa Birliğine (AB) aday ülkelerden biri olarak ilan 
edilmiştir. AB 'ne katõlõm hazõrlõklarõnõn yapõlmasõ maksadõyla, harita sektörüne ait teknik ve 
hukuki alt yapõnõn AB standartlarõnda oluşturulmasõ için gerekli olan çalõşmalara ivedilikle 
başlanõlmasõ gerekmektedir. 
 
A.6. VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA  PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN 
GELİŞMELER 
 
A.6.1. Harita Hizmetlerinde Dünyada Beklenen Gelişmeler 
 
Önümüzdeki beş yõllõk dönem içinde jeodezide, uydu tekniklerinin, dört boyutlu konum 
belirlemede kullanõmõnõn giderek yaygõnlaşacağõ ve halen kullanõmda olan klasik ölçme 
tekniklerinin  yerini tamamen alacağõ beklenmektedir. Diğer taraftan uzaktan algõlama 
tekniklerindeki gelişmeler kapsamõnda, çok yakõnda ticari  olarak temini mümkün olacak 
yüksek ayrõma  güçlü uydu görüntülerinin gündemde olmasõ nedeniyle, günümüzde 1/50.000 ve 
daha küçük ölçekli haritalarõn üretim ve revizyonunda kullanõlan bu görüntülerin daha büyük 
ölçekli harita üretimi ve revizyonunda da  kullanõlabileceği düşünülmektedir. Fotogrametriye 
�multi medya fotogrametri� kavramõ iyice girecek, görüntü elde edilmesinde sayõsal kamera 
kullanõmõ yaygõnlaşacak, GPS/INS entegrasyonu ile doğrudan coğrafi kodlamada elde edilen 
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sonuçlar klasik fotogrametrik nirengideki duyarlõğa eriştiğinden önümüzdeki beş yõllõk plan 
döneminde klasik fotogrametrik nirengiye rakip olacak belki de yerini alacak, 3B kent 
modelleri üretimi ve kullanõmõ yaygõnlaşacaktõr. 
 
Yukarõdakilere ilaveten bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere koşut daha hõzlõ ve güçlü 
bilgisayar yazõlõm ve donanõmlarõnõn  ortaya çõkmasõyla coğrafi bilgi sistemlerinde büyük 
gelişmeler olacağõ, söz konusu sistemlerin haritacõlõk sektörü dõşõnda da yaygõn kullanõm alanõ 
bulacağõ değerlendirilmektedir. 
 
Bu gelişmelere paralel mühendislik eğitiminde son yõllarda başlayan geomatik�e doğru yönelim 
daha belirginleşecek, mesleğin kapsamõnõn iyice belirlenebilmesi için disiplinlerarasõ 
tartõşmalar yoğunlaşacak, bilgi teknolojisi temelinde netleşecektir. 
 
A.6.2.  Harita Hizmetlerinde Ülkemizde Beklenen Gelişmeler 
 
Dünyadaki gelişmelere koşut olarak uydu tekniklerinin özellikle jeodezik, fotogrametrik ve 
uzaktan algõlama çalõşmalarõnda  kullanõmõnõn ülkemizde de etkin bir şekilde yaygõnlaşacağõ 
beklenmektedir. Bu kapsamda daha ekonomik, hõzlõ ve duyarlõ konum belirlemeye olanak 
veren G.P.S sisteminin, jeodezik ağlarõn iyileştirilmesinde ve nirengi sõklaştõrõlmasõnda yoğun 
bir şekilde  kullanõlacağõ tahmin edilmektedir. Özellikle G.P.S alõcõlarõnda görülen boyut 
küçülmesi ve fiyatlardaki ucuzlamanõn da  kullanõmda etkin bir faktör olacağõ düşünülmektedir. 
Diğer taraftan  bu alõcõlarõn jeodezik hizmetlerin yanõnda başka mühendislik dallarõnda örneğin 
ulaşõm, turizm  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. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile belediyeler tarafõndan oluşturulmaya çalõşõlan 
GIS/LIS/KBS�lerin oluşturulmasõnda ilerlemeler olacağõ ve bu tür uygulamalarõn daha iyi 
anlaşõlacağõ ve yaygõnlaştõrõlacağõ düşünülmektedir. 
 
A.7.  VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN HEDEF 
VE POLİTİKALAR 
 
A.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. 
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A.7.1.1  Hedefler 
 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde; Harita Genel Komutanlõğõ�nca hedeflenen 
hizmetler aşağõdaki başlõklar altõnda özetlenebilir. 
 
- Temel jeodezik ağlara ilişkin hedefler: 
 
- Ülke temel jeodezik ağlarõnõn iyileştirilmesi, yaşatõlmasõ amacõyla üç veya beş yõllõk sürelerle 
revizyon ölçülerini gerçekleştirerek jeodezik veri tabanõnõn kurulmasõ, 
 
- Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonlarõ (TUSAGİS) Ağõ kapsamõnda ülke boyutunda jeodezik 
ve jeodinamik amaçlõ sürekli gözlem yapan istasyonlarõn kurulmasõ, işletilmesi ve analizlerinin 
gerçekleştirilmesinin yanõnda bu istasyonlardan navigasyonel amaçlara yönelik DGPS 
çalõşmalarõnõn yürütülmesi, 
 
-  Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, gerilim parametrelerinin belirlenmesi ve tektonik 
mekanizmanõn daha belirgin olarak ortaya çõkarõlmasõ maksadõyla GPS çalõşmalarõnõ 
gerçekleştirilmesi ve bu bölgelerde, mevcut haritalarõn üretilmesi aşamasõnda yararlanõlan 
Yatay Kontrol (Nirengi) ağõ noktalarõnda GPS çalõşmalarõ kapsamõnda yinelemeli ölçü ve 
hesaplamalarõn yapõlmasõ, 
 
- Mevcut Jeodezik Kontrol Ağlarõnda (GPS, Yatay, Düşey vb.) enterferometrik SAR, WS gibi 
teknikler kullanarak güncel uygulamalarõn gerçekleştirilmesi hedeflenmelidir. 
 
- Fotogrametrik üretime yönelik hedefler : 
 
- Bütün fotogrametrik üretimlerin, sayõsal (digital) sistemler kullanõlarak gerçekleştirilmesi ve 

ürünlerinin vektör ve raster harita üretimleri ile coğrafi bilgi sistemlerine altlõk 
oluşturmasõnõn sağlanmasõ, 

 
- Enterferometrik SAR ve Laser Profiling ve GPS/INS destekli fotogrametrik nirengi gibi yeni 
teknolojiye dayalõ yöntemlerin irdelenmesi, test projelerinin gerçekleştirilmesi ve uygunluğu 
halinde üretime dahil edilmesi, 
 
- Analog formdaki hava fotograflarõnõn sayõsal ortama aktarõlmasõ yönünde çalõşmalarla 
beraber foto-arşiv veri tabanõnõn kurulmasõ, 
 
- Türkiye�nin Uluslararasõ Fotogrametri ve Uzaktan Algõlama Birliği (ISPRS) 20nci 
Kongresine (2004) ev sahipliği yapmasõ amacõyla başlatõlan adaylõk çalõşmalarõnõn 
sürdürülmesi, olumlu sonuç alõnmasõ halinde 2004 yõlõna kadar sürecek çalõşmalarda aktif 
olarak yer alõnmasõ, 
 
- Yüksek ayõrma güçlü uydu görüntüleri ile  harita üretim ve revizyonu çalõşmalarõnõ 
sürdürülmesi ve yaygõnlaştõrmasõ için gerekli çaba gösterilmelidir. 
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- Kartoğrafik üretime yönelik  hedefler : 
 
- Bütün Türkiye�nin 1:25.000 ve 1:250.000 ölçekli sayõsal kartografik vektör haritalarõnõn 

(SKVH)  üretilmesi, 
 
- 1:25.000 ölçekli SKVH�lardan genelleştirme yöntemiyle 1:50.000 ve 1:100.000 ölçekli 

SKVH�larõn üretilmesi, 
 
- 1:250.000 ölçekli SKVH�lardan genelleştirme yöntemiyle 1:500.000, 1:1000.000 ve daha 

küçük ölçekli SKVH�larõn üretilmesi temel hedefler arasõnda yeralmaktadõr. 
 
- Coğrafi Bilgi Sistemine yönelik  hedefler : 
 
- Ulusal sayõsal coğrafi bilgi üretim ve değişim standartlarõnõn hazõrlanmasõ, 
 
- Ulusal sayõsal harita üretim ve değişim standartlarõnõn hazõrlanmasõ, 
 
- Bütün Türkiye�nin 1:25.000, 1:250.000 ve 1:1.000.000 ölçeklerinde topografik veri 

tabanlarõnõ kurarak kullanõcõlara veri sunucular üzerinden on-line ve off-line olarak 
sunulmasõ, 

 
- Sayõsal harita ve sayõsal coğrafi bilgi üretim sistemlerinde kalite kontrolünün 

gerçekleştirilmesini sağlamak maksadõyla teknik alt yapõnõn oluşturulmasõ ile öncelikle 
kurum içi ve daha sonra ulusal boyutta sayõsal harita ve sayõsal coğrafi bilgi kalite, kontrol 
ve onay merkezinin kurulmasõ, 

 
- Sayõsal harita üretimleri ve cografi bilgi sistemlerinin devamlõlõğõnõn sağlanmasõ maksadõyla 

bilgisayar yazõlõm, donanõm ve ağlarõnõn gelişen teknolojilere uygun hale getirilmelidir. 
 
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 jeodezik değer ve topografik harita taleplerinin de 
karşõlanmasõ için çaba gösterilmelidir. 
 
- Deprem Çalõşmalarõna Yönelik Hedefler : 
 
Gölcük depreminden hemen sonra yapõlan ve yapõlabilecek çalõşmalarõ gözden geçirmek üzere; 
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Konseyinin genişletilmiş olağanüstü 
toplantõsõ, Harita Genel Komutanlõğõnõn çağrõsõ üzerine 7 EYLÜL 1999 tarihinde , ellibeş bilim 
adamõnõn katõlõmõ ile Ankara�da yapõlmõştõr. Toplantõ sonucunda �Ulusal Deprem 
Programõ�nõn� hazõrlanmasõ ve bir komisyon görevlendirilmesi kararlaştõrõlmõştõr. 
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Komisyon çalõşmalarõ sonucunda; depremle ilgili faaliyetlerin tüm ülke düzeyinde ancak 
öncelikle son depremden en fazla etkilenen ve halen en yüksek deprem riski taşõyan Marmara 
Bölgesinde  yapõlmasõ gerekli görülmüş olup bu faaliyetler; 
 
- Deprem yaratabilecek özelliklerdeki diri faylar karada ve denizde ayrõntõlõ olarak 

haritalanmalõ, deniz altõndaki diri faylarõ belirlemek amacõyla; detaylõ derinlik, gravite ve 
manyetik çalõşmalarõn yapõlmasõ, 

 
- Günümüzde yeterli olmayan ulusal deprem ağõnõn, Marmara Bölgesinden başlanarak 

geliştirilmesi, Türkiye Ulusal Standart Deprem Ağõ (TUSDA) ve Türkiye Ulusal Deprem 
Bilgi Sistemi (TÜDBİS) �nin  kurulmasõ, 

 
- Faylanma mekanizmalarõ, yerel gerilim birikimleri veya serbestlemeleri, kabuk modeli ve 

topografyada meydana gelen değişmeler hakkõnda bilgi sahibi olmak üzere jeodezik, 
jeofizik, sismik ve jeolojik çalõşmalar yapõlmasõ, 

 
- Ulusal Global Konumlama Sistemi (GPS), Nirengi, Nivelman ve Gravite Temel Jeodezik 

Ağlar yeniden ele alõnmalõ, altlõk haritalar üretilmeli, Marmara Bölgesi ve Türkiye 
genelinde yerkabuğu hareketlerini sürekli izlemek için Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağõ 
(TUSAGA)�nõn geliştirilmesi olarak sõralanabilir. 

 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde 
hedeflenen hizmetler aşağõdaki başlõklar altõnda özetlenebilir.  
 
- Jeodezik Çalõşmalara İlişkin Hedefler : 
 
-Türkiye Ulusal Temel GPS Ağõnõn sõklaştõrmasõnõ kadastral amaçlar doğrultusunda bütçe 
imkanlarõ çerçevesinde yapmak, 
- Kadastro yapõmõ, dönüşüm ve benzeri amaçlõ jeodezik nokta tesis, ölçü ve hesaplarõnõ 
yapmak, 
-TUTGA�ya dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi için çalõşmalar yapmak, 
- Kadastral ölçmelerde DGPS uygulamalarõnõ başlatmak ve yaygõnlaştõrmak olarak sõralanabilir. 
 
-Fotogrametrik Harita Üretimine İlişkin Hedefler : 
 
-Kadastro yapõmõ için talebe bağlõ 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayõsal harita yapmak, bu amaçla 
fotogrametrik alet parkõnõ genişletmek, 
-Sayõsal ortofotolarõn kadastral amaçlõ kullanõlabilirliğini araştõrmak, 
-Plan dönemi içerisinde gelişeceği ve ticari duruma geleceği tahmin edilen yüksek 
çözünürlüklü uydu verileri ile ilgili araştõrmalar yapmak 
-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ, belediyeler ve özel kesimin havadan fotoğraf alõmõ 
taleplerini karşõlamak, şeklinde belirtilebilir. 
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1/1000 ölçekli harita üretim hedefleri, İller Bankasõ Harita Dairesinin geçmiş yõllardaki 
üretimleri dikkate alõnarak aşağõdaki şekilde tahmin edilmiştir. 
 
                               VIII . BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  DÖNEMİNDE 
                            1/1000 ÖLÇEKLİ HARİTA ÜRETİM HEDEFLERİ  (KM2 ) 
 

Yõllar  2001  2002  2003  2004  2005 Toplam 

Hedefler    800    800    800    800    800     4000 

Belediye 
say. 

   200    200    200    200    200     1000 

    
 
A.7.1.2.  POLİTİKALAR 
 
A.7.1.2.1.  Örgütlenme 
 
Sekizinci beş yõllõk kalkõnma planõ döneminde, giderek çeşitleneceği ve yaygõnlaşacağõ  
kaçõnõlmaz bir gerçek olan harita hizmetlerinden yararlanacak kuruluş ve kişilerin ihtiyaçlarõ 
dikkate alõnarak, harita üretim hizmetlerindeki bu dağõnõklõğõ gidermek üzere, Avrupa Birliği 
ülkelerindekine benzer bir örgütlenme modeline gidilmelidir. Bu modelde kamunun jeodezik 
altyapõyõ oluşturmasõ öngörülmeli ve hangi amaçlõ olursa olsun, hizmet ağõrlõğõnõn özel kesime 
kaydõrõlmasõ esas alõnmalõ, kamusal örgütlenme buna göre yeniden düzenlenmelidir. 
 
A.7.1.2.2. Planlama 
 
Ülke düzeyinde, tüm araziye bağlõ bilgilerin toplanmasõ, saklanmasõ, işlenmesi, sunulmasõ ile 
ilgili faaliyetlerin koordinasyonundan bir kamu kurumunun sorumlu olmasõ sağlanmalõdõr. 
Harita  üretimi ile ilgili standartlar çok iyi konulabilmeli, haritalar her kim tarafõndan 
üretilecekse üretilsin bu standartlar kapsamõnda olmalõdõr.  

 
Arazi içerikli her türlü inşaat, altyapõ, planlama v.b. proje uygulamalarõ ile ilgili ihalelerde, 
uygulama ile ilgili konum ve öz nitelik bilgilerinin belirlenen formatlara uygun olarak, en  son 
durumlarõ ile idarelere teslimi ile ilgili hususlarõn ihale belgelerinde yer almasõ ve uygulanmasõ 
sağlanmalõdõr.   
 
A.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 
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ulusal standartlar belirlenmeli, Uzaktan algõlama konusunda yüksek ayõrma güçlü uydu 
görüntüleri kapsamõndaki gelişmeler izlenerek, büyük ölçekli haritalarõn üretiminde 
kullanõlabilirliği araştõrõlmalõdõr. 
 
Arazi içerikli bilgi sistemlerine altlõk olacak nitelikte sayõsal harita yapõm ve kullanõmõnõn 
yaygõnlaşmasõ sağlanmalõdõr. Bu kapsamda gerekli teknik yatõrõmlarõn hõzlandõrõlmasõ; 
kadastral haritalarõn üç boyutlu üretiminin esas alõnmasõ; kent bilgi sistemlerinin oluşumu ve 
kullanõmõ teşvik edilmelidir. Kurumlarõn, bu kapsamdaki büyük ve teknoloji yoğun (kent bilgi 
sistemi kurma v.b.) proje uygulamalarõnda, üniversiteler ile işbirliği yapõlmasõ, üniversitelerden 
müşavirlik, kontrollük hizmetleri alõnmasõ teşvik edilmelidir. 
 
A.7.1.2.4. Harita Yapõm Yönetmeliği 
 
Bütün ölçeklerdeki klasik ve sayõsal harita yapõm yönetmelikleri, günümüz teknolojilerine 
uygun jeodezik, fotogrametrik ve  kartografik çalõşmalarõ da kapsayacak şekilde 
güncelleştirilmelidir. Ayrõca bu yönetmelikler yanõnda, ulusal standartlarõn oluşmasõ için 
gerekli çalõşmalar en kõsa zamanda yapõlmalõdõr. Oluşturulacak olan bu standartlar ile 
uluslararasõ standartlar arasõnda benzerlik sağlanmalõdõr. 
 
A.7.1.2.5.  Özel Kesim Teknik İmkanlarõndan Yararlanma 
 
Kadastral ya da diğer amaçlar için yapõlacak her türlü harita yapõmõ ve bilgi sistemi kurma ve 
işletme konularõnda özel sektör kuruluşlarõndan yararlandõrõlmasõ hedeflenmeli;  ancak özel 
sektörün bu amaçla örgütlenmesi için gereken yasal ve idari düzenlemeler yapõlmalõdõr. Yasal 
düzenlemelerde devlet adõna hizmet verecek özel kuruluşlarõn ne şekilde oluşturulacağõ hükme 
bağlanmalõdõr. 
 
A.7.1.2.6. Verilere Ulaşõm, Kullanõm ve İletişim: 
 
Klasik ve sayõsal harita bilgileri ile sayõsallaştõrma çalõşmalarõnda kullanõlacak klasik altlõklarõn 
kullanõmõ için gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
Herhangi bir coğrafi bölgede yapõlacak bütün projeler için ihtiyaç duyulacak tüm klasik ve 
sayõsal verileri  üretici kuruluşlardan her seferinde temin için gerekli düzenlemeler 
yapõlmalõdõr. 
 
Veri sunucularõ üzerinden sayõsal harita ve cografi bilgi sistemlerinin on-line iletimi için 
varõlmak istenen hedefler, ihtiyaçlar, sistem gerçekleştirme aşamalarõ ve ulusal standartlarõn 
belirlenmesi için gerekli teknik ve hukuki çalõşmalar yapõlmalõdõr. 
 
A.7.1.2.7. Eğitim 
 
Harita- Tapu Kadastro Sektörü ile ilgili her seviyedeki eğitimin şekil ve içeriğinde Avrupa 
Birliği Ülkelerindeki uygulamalar göz önünde bulundurulmalõ, bunu sağlayacak şekilde  
mevcut 
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yapõlanmalar gözden geçirilmeli ve teknik personelin Üniversitelerle işbirliği yapõlarak hizmet 
içi eğitimle, düzeylerinin iyileştirilmesi sağlanmalõdõr. 
Üniversitelerde lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrencilerin istihdamõ için gerekli olan altyapõ 
ve politikalar belirlenerek buna uygun personel yetiştirilmelidir.  
 
Personelin AB standartlarõna uygun yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulacak strateji ve politikalar 
geliştirilmelidir. 
 
A.7.2.1.8. Depremlerin Önceden Kestirimi  
 
Ülkemizin deprem kuşağõ üzerinde yer almasõ ve yoğun yerleşim merkezlerinin büyük bir 
bölümünün de önemli depremlerin oluştuğu fay kuşaklarõ üzerinde bulunmasõndan dolayõ 
"Depremlerin önceden kestirimi ve hasarlarõn azaltõlmasõ" konusu önem arzetmektedir. Buna 
karşõn yurdumuzda depremlerin önceden kestirilmesine yönelik çalõşmalar yok denecek kadar 
azdõr. 
 
Son yõllarda, yurt dõşõnda yapõlan çalõşmalarda, depremlerin önceden kestirilmesinde, 
yerkabuğu hareketlerinin izlenmesi büyük önem kazanmasõna rağmen, ülkemizdeki 
çalõşmalarda jeodezik verilerin yeterince olmayõşõ, ulusal çalõşmalarõn bütünü içinde önemli bir 
boşluk doğurmaktadõr. Bu nedenle, yurdumuzda depremlerin önceden kestirimi ve hasarlarõn 
azaltõlmasõ amacõyla, diğer bilim dallarõyla işbirliği yaparak diri fay kuşaklarõ üzerinde 
bulunduğuna karar verilen bölgelerde jeodezik deformasyon ağlarõ kurulmalõdõr. Bu ağlarda 
uzun süreli olarak tekrarlõ ölçülerin yapõlmasõ gerekeceğinden ağ özenle korunmalõdõr. Jeodezik 
ölçüler tekrarlõ periyotlarda düzenli olarak yapõlmalõdõr. Ölçülerin değerlendirilip, 
deformasyonlarõn belirlenmesi ve yorumlanmasõnda da üniversitelerle işbirliği yapõlabilir. 
 
A.7.1.2.9  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. 
 
A.7.1.2.10.  Toprak ve Vergi Haritalarõ 
 
Ülkemizde henüz başlatõlmamõş olan özel harita üretimleri konusunda Sekizinci Plan 
Döneminde gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 
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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. 
 
A.7.1.2.11  Yeraltõ Tesisleri Haritalarõ 
 
Sekizinci 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.  
 
EKLER 
 
A.8. HARİTA-TAPU VE KADASTRO HİZMETLERİ İLE İLGİLİ KURUMLAR 
 
A.8.1.  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü : 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün geçmişi 153 yõl öncesine dayanõr. Defterhane-i Amire 
Kalemi adõ altõnda 21 Mayõs 1847 yõlõnda kurulan ilk tapu teşkilatõ taşõnmaz mallara ait 
işlemlerin yapõlmasõnõ amaçlamõştõr. Cumhuriyetin kurulmasõndan sonra mülkiyet ve tapu 
işlemlerine ait çalõşmalar daha fazla önem kazanmõş, 1924 yõlõnda Tapu Umum Müdürlüğü 
teşkilatõ kurulmuş daha sonra bünyesine 1925 yõlõnda 658 sayõlõ Kanunla kadastro birimi ilave 
edilmiştir. Genel Müdürlük bu günkü yapõsõna 1936 yõlõnda 2997 sayõlõ kanunla kavuşmuş, 
toplumun ve çağõn ihtiyaçlarõna uygun olarak 1984 yõlõnda 3045 sayõlõ kanunla yeniden 
yapõlandõrõlmõştõr.  
 
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. 
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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde 17 Bölge Müdürlüğüne bağlõ olarak 1001 Tapu sicil 
Müdürlüğünde yapõlan işlemler taşõnmaz mallara yönelik olmak üzere üç yönlüdür. Bunlar; 
 
• Akit düzenlenmesi; satõş, bağõş, ölünceye kadar bakma akdi, taksim, trampa, ipotek, intikal, 

kat mülkiyeti, kat irtifakõ tesisi vb. 
• Tescil işlemleri; cins tashihi, ifraz, tevhit, imar tescilleri vb. 
• Bilgi verici işlemler. 
 
Ülke genelinde 323 kadastro müdürlüğünde yürütülen kadastro hizmetlerinin kapsamõ ise; 
 
• Tapulu gayrimenkullerin tapularõnõn yenilenmesi, 
• Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanmasõ, 
• Yapõlan çalõşmalarõn yaşatõlmasõ, güncel tutulmasõ, 
• Yenileme, 
• Tescile konu her türlü harita ve planlarõn kontrolü ve arşivlenmesi, 
• Taleplerin karşõlanmasõ. 
 
1999 yõlõ itibariyle yapõlan çalõşmalarda kentsel alanlarda %98, kõrsal alanlarda ise %83 
gerçekleşme sağlanmõştõr. Henüz kadastrosu yapõlamayan 11.798 adet köyden 8.500 adedi 
ormanla ilişkili olduğu belirlenmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hizmet alanõna giren faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi 
amacõyla birtakõm projeler ve çalõşmalar yürütülmektedir. 
 
1. Kadastro Otomasyonu Projesi: Bu proje ile sayõsal kadastro üretimi, kadastro sonrasõ 

kayõtlarõn bilgisayar ortamõnda oluşturulmasõ, mevcut kadastro bilgi ve belgelerinin 
sayõsallaştõrõlmasõ ve kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi 
amaçlanmaktadõr. 

2. Hõzlandõrõlmõş Kadastro Projesi: Kadastro hizmetleri yönüyle oldukça geride olduğu 
tespit edilen Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Kastamonu ve Zonguldak illerinde kadastrosu 
yapõlmayan yerleşim birimlerinin tesis kadastrosunu bitirmek amacõyla yapõlan projedir. 
Anõlan bölgelerde geçici görevlendirmelerle 183 ekip oluşturulmuş, bölgede bulunan 26 
kadastro müdürlüğü modern donanõmlarla desteklenmiştir. 

3. Yenileme Çalõşmalarõ: Evvelce tesis kadastrosu tamamlanmõş olup da teknik nedenlerle 
yetersiz kalan, eksikliği görülen, uygulama niteliğini kaybeden, zeminde sõnõrlarõ gerçeğe 
uygun olarak gösterilmediği  tespit edilen kadastro paftalarõ 2859 sayõlõ Kanuna göre 
yenilenmektedir. Yenilenen kadastro parseli sayõsõ 222.307 adettir. 

4. İmar Affõ Çalõşmalarõ: İmar Affõ Kanunu kapsamõnda yapõlan çalõşmalardõr. İmar affõ 
kapsamõnda tapuya tescil edilen toplam parsel 619.071 adettir. 

5. Afet Kadastrosu Çalõşmalarõ: Deprem, yangõn, su basmasõ, yer kaymasõ, kaya düşmesi, 
çõğ vb. afetler sonucunda yapõlarõ ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak şekilde zarar 
gören veya görmesi muhtemel olan yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim  
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yerlerinden kadastrolanmamõş olanlarõn kadastrolanmasõdõr. 1999 yõlõ itibariyle toplam 
13.124 adet parsel afet kadastrosu kapsamõnda kadastrolanmõştõr. Ayrõca, 17 Ağustos ve 12 
Kasõm 1999 depremleri sonrasõnda deprem bölgelerinde ilgili kuruluşlarca belirlenen 
geçici yerleşim yerlerinin belirlenmesi, geçici yerleşim planlarõnõn araziye uygulanmasõ; 
daimi yerleşim yerlerinde ise imar planlarõna altlõk olmak üzere seçilen yerleşim 
alanlarõndaki taşõnmaz mallarõn mülkiyet durumlarõnõn belirlenmesi çalõşmalarõ 
tamamlanmõştõr. 

6. Orman Dõşõna Çõkan Alanlarõn Tespit ve Tescili: 6831 sayõlõ Kanunun 2/B maddesi  
uyarõnca ORKÖY Genel Müdürlüğünün öncelikli talebi olan 328 yerleşim biriminde 
toplam 13.708 hektar alanõn kadastro çalõşmalarõ başlatõlmõş, ayrõca 832 hektar alanõn 
orman kadastrosu çalõşmalarõnõn harita işleri özel sektöre ihale edilmiştir.  

7. Türkiye Ulusal Temel GPS Ağõ Projesi (TUTGA): Kadastro ve her türlü büyük ölçekli 
harita çalõşmasõnõn dayandõrõlacağõ mevcut ülke temel jeodezi ağõnõn kadastrodan beklenen 
duyarlõk isteklerine cevap vermekten uzak ve yetersiz olmasõ nedeniyle, uydu jeodezisinin 
getirdiği imkanlardan yararlanarak yeni bir ülke jeodezi ağõnõn oluşturulmasõ zorunlu 
görülmüştür. Hazõrlanan proje Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün finansman 
desteğiyle Harita Genel Komutanlõğõnca gerçekleştirilmiştir. 

8. Tapu Otomasyonu Projesi: Bu proje ile kütüklere ve gerekli belgelere hõzlõ ulaşmak, 
işlemleri bilgisayar ortamõnda tutmak ve güncellemek, verim artõşõ sağlamak, sistem birliği 
ve standardõ sağlamak, kullanõcõlarõn ihtiyaç duyduğu bilgileri zamanõnda doğru ve güncel 
olarak bilgisayar ortamõnda sunmak hedeflenmiştir. Ülke genelinde 500 tapu sicil 
müdürlüğünde otomasyona geçilmiş, 33 milyon tapu kaydõ bilgisayar ortamõna 
aktarõlmõştõr. 

9. MERLIS Projesi (Marmara Earthquake Region Land Information System): Dünya 
Bankasõ kredisi ile gerçekleştirilecek bu proje ile 17 Ağustos 1999 depreminden etkilenen 
alanlarda tapu ve kadastro işlemlerinin iyileştirilmesi ve bir arazi bilgi sisteminin kurulmasõ 
planlanmõştõr. Proje Ocak-2000 tarihinde başlamõştõr. 

 
A.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 
�Bakanlõklar Arasõ Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca� çeşitli bakanlõklarõn 
kalkõnma amaçlõ harita ve hava fotoğrafõ ihtiyaçlarõ bir plan dahilinde temin edilmektedir. 
Bakanlõklar Arasõ Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunca her yõl hazõrlanan bu 
plana uyularak 1/5000 ölçekli haritalar yapõlmaktadõr. 
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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 ülke güvenliğine zarar vermeden bakanlõklar, devlet 

teşekkülleri, üniversitelerle, özel sektör ve şahõslarõn yararlanmalarõnõ sağlamak, 
 
e) Çok amaca yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak, 
 
f) Jeodezik çalõşmalar kapsamõnda; 
 
- Düşey datumu belirlenmesi, 
- Türkiye Jeodinin belirlenmesi, 
- 3 boyutlu jeodezik kontrol ağõnõn iyileştirilmsi, 
- 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 güncelleştirilmesi, 
- Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturma kapsamõnda fotogrametrik veri toplama işlemlerini, 
- Uydu görüntülerinden yararlanarak küçük ölçekli topoğrafik harita üretimlerini 

gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 
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Harita Üretim Çalõşmalarõ,   
 
1:5000 Ölçekli Standart Topoğrafik haritalar 
 
YILLAR 
             ADET 

1995 1996 1997 1998 1999 
 

Üretim (km²) 138 216 * * 834 
 

Pafta (Adet) 23 36 * * 139 
 

 
 
YILLAR 
               ADET 

1995 1996 1997 1998 1999 
 

1/1000 ölçekli pafta 263 31 212 * 148 
 

 
 
*1997 ve 1998 yõllarõnda Harita Genel Komutanlõğõna teklif olmadõğõ için üretim 
yapõlamamõştõr. 
 
 
Nirengi Çalõşmalarõ 
 
Yõllar                              Ülke Temel GPS     GPS Ağõ Sõklaştõrma         Jeodinamik-Jeodezik 
                                          Ağõ Ölçüleri                   Ölçüleri                       GPS Ölçüleri 
 
1995-1999                            616 Nokta.                  910 Nokta                        459 Nokta 
 
                                        Mutlak Gravite Ölçüleri                               Rölatif Gravite Ölçüleri 
                               
                                                 13 Nokta                                                          274 Nokta 
 
                                         Manyetik Ölçüler                                         Hassas Nivelman Ölçüleri 
    
                                                 44 Nokta                                                          520 Km. 
 
 
 
Teknik Eleman Durumu 
Ünvanõ                                                                                                               Sayõsõ                                

 
Harita Yüksek Mühendis ve Mühendisi (Sb)                                                          124 
Harita Teknisyen (Sb)                                                                                                7 
Harita Teknisyen (Astsb)                                                                                        126 
Teknik Elaman (Svl.Me)                                                                                        259 
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Makine Teçhizat Durumu 
 
Cinsi                                                                                                              Sayõsõ 
Teodolit (T2,T3,T4).....................................................................................      76 
Uzaklõk Ölçer ( Ran.Mas.III,DI20)..............................................................         2 
Nivo ( N2,N3,NK2,NAK2,NI030,Nivo Zeiss Oto. )...................................         59 
Çalõşma İstasyonu........................................................................................      56 
Kişisel Bilgisayar ........................................................................................    238 
Ana Bilgisayar ............................................................................................        8 
Tarayõcõ Sistem ...........................................................................................        4 
GPS Alõcõsõ (Global Positioning System Alõcõsõ)........................................         11 
Analog Kõymetlendirme Aleti ....................................................................        28 
Analitik Kõymetlendirme Aleti :..................................................................         5 
Sayõsal Kõymetlendirme Aleti .....................................................................         8 
Görüntü İşleme Sistemi ...............................................................................        2 
Hava Fotografõ Tarayõcõ Sistem ..................................................................         1 
Uçak ............................................................................................................       4 
Hava Kamerasõ ............................................................................................        6 
 
 
A.8.3  İller Bankasõ 
  
İller Bankasõ Genel Müdürlüğü,Belediyelerin Halihazõr haritalarõnõn yapõmõna 1933 yõlõnda  
başlamõstõr.1999 yõlõndan önce teşkilatlanan 2801 belediyeden 2636 adetinin halihazõr haritalarõ 
Bankamõz tarafõndan yapõlmõştõr. 
 
1996 yõlõnõn ikinci yarõsõndan beri üretilen büyük ölçekli  haritalar (1/1000) ulusal koordinat 
sistemine dayalõ olarak sayõsal üretilmektedir. 2001-2005 yõlarõ arasõnõ kapsayacak hedefler 
arasõnda arşivdeki daha önceden yapõlmõş olan  işlerinde bu sisteme dönüşümü  sağlanmasõ 
bulunmaktadõr.  
 
İşlerimizin  hemen hemen tamamõnõn müteahhit firmalar aracõlõyla yaptõrõldõğõndan makine 
teçhizat yönünden herhangi bir dar boğaz söz konusu değildir. 
 
Merkez ve bölge teşkilatõndaki teknik elemen ve mühendis kadrosu bir kaç bölge hariç yeterli 
sayõdadõr. 
 
Yõlda ortalama 200 adet belediyenin büyük ölçekli harita talebi bankamõz tarafõndan 
karşõlanmaktadõr. Geçen planlõ dönemindeki öngörülen hedefler belediyelerin talepleri 
doğrultusunda %100 gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde de gerçekleştirileceğine inanõlmaktadõr. 
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HARİTA  YATIRIMLARI 
(1992-1999)  MİLYAR TL. 

 
 
 YILLAR                   PROGRAM    

                   YATIRIMI 
             GERCEKLEŞEN    
                        YATIRIM 

            GERÇEKLEŞME  
                            ORANI 

 

1992 65           59.4        91.4   
1993 154.5         155.9       100.9   
1994 185         183.2      99   
1995 385.5          415.7       107.8   
1996 510         544.8       106.8   
1997 900        1019.3       113.3   
1998 2000        2131.7       106.6   
1999 4000     5200     130  

 
 

 

 

  BİTİRİLEN İŞLER 
 

1992-1999 
 

  

      
YILLAR      BİTİRİLEN İŞ   

       ADETİ 
                MESKUN(HA)           G.MESKUN (HA) TOPLAM (HA) 

1992 128 25.597 50.284 75.881  
1993 269 31.138 78.156 109.294  
1994 210 31.897 71.638 103.535  
1995 167 25.950 47.84 73.79  
1996 117 27.192 34.007 61.199  
1997 168 20.561 48.919 69.48  
1998 151 26.617 47.756 74.373  
1999 90 (tahmini) 25 45 70  

 
 
A.8.4  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  

 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18.12.1953 tarihinde kabul edilmiş bulunan 6200 sayõlõ 
yasayla kurulan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'na bağlõ, tüzel kişiliği olan katma bütçeli 
bir kuruluştur.  
 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasasõnõn 2. maddesinin (b) fõkrasõ'na göre "sulama 
tesisleri kurmak, sulama sahalarõndaki parsellerin tamamõnõ veya bölümlerini gösterir harita ve 
planlar yapmak veya yaptõrmak gereğinde kadastrosunu yaptõrmak"la görevlendirilmiştir. 
 
Doğal olarak diğer hizmetlerin birinci derecede gereksinim duyacağõ  harita ve harita 
bilgilerinin elde edilmesi için DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde; 
 
- Merkezde Etüd ve Plan Dairesi Başkanlõğõna bağlõ Harita Şube Müdürlüğü ile Emlak ve  
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Kamulaştõrma Dairesi Başkanlõğõ kurulmuştur. 
 
- Bölge Müdürlüklerinde ise Harita Baş Mühendislikleri ile Emlak ve Kamulaştõrma Şube 
Müdürlükleri oluşturulmuştur.  
 
Etüd ve Plan Dairesi Başkanlõğõ Harita Şube Müdürlüğü istikşaf, master  plan, planlama, kati 
proje ve tatbikat projesi çalõşmalarõ, her türlü etüd ve uygulama faaliyetleri ile ilgili her çeşit;  
 
- Sulama sahalarõnõn haritalarõ (l/2000, l/5000), 
- Baraj, gölet ve regülatör yerlerinin haritalarõ (l/500, l/1000), 
- Baraj ve gölet rezervuarlarõnõn haritalarõ (l/2000, l/5000), 
- Kanal, isale hattõ ve benzeri şeritvari haritalar (l/1000, l/2000, l/5000 ), 
- Santral, pompaj yerleri ve şalt sahasõ haritalarõ (l/1000 veya daha büyük),  
- Tabii ve suni göllerin hidrografik haritalarõ (gölün büyüklüğüne göre l/2000, l/5000, l/l0 000, 
l/25 000), 
- İşletme haritalarõ (l/5000)  
 
ölçeklerinde yapmak veya yaptõrmaktõr.  
 
Halen DSİ Merkez ve Taşra ünitelerinde tüm harita işlerini yürütmekte olan toplam l63 adet 
Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi bulunmaktadõr. Ayrõca DSİ hizmet içi 
eğitim çalõşmalarõnda yetiştirilmiş Nivocu, Alet Operatörü, Topoğraf, Hidrotopoğraf, Teknik 
Hesapçõ, Harita Teknik Ressamõ gibi yeterli miktarda harita teknik elemanõ bu çalõşmalarda 
görevlendirilmektedir.  
  
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 yaptõrmak, 
proje aplikasyonu, enkesit-boykesit çõkarma ve kot nakli hizmetleri olarak özetlenebilir. 
  
DSİ Genel Müdürlüğü�nce yapõlan haritalar ve bunlarõn 1998 yõlõ sonuna kadar gerçekleştirilen 
miktarlarõ aşağõda verilmiştir. 
  
a)  Fotogrametrik haritalar, 13 331 731 ha. 
 b) Fotogrametrik haritalarõn sulama ve drenaj proje çalõşmalarõna uygun hale getirilmesi için 
yapõlan bütünleme haritalarõ 4 865 860 ha. 
 c) İşletmeye açõlmõş sulama şebekelerinde; sulama hizmetinin, tekniğin gerektirdiği düzeyde 
yürütülmesi amacõ ile hazõrlanan 1/5000 ölçekli işletme haritalarõ 996 955 ha. 
 d) Doğal ve yapay göllerde biriken sediment miktarõnõ, su hacmini ve dağõlõmõnõ belirlemek 
amacõ ile yapõlan batimetrik haritalar 751 299 ha. 
 e) Depolama yeri ve rezervuarlarõ, isale kanalõ güzergahõ v.b. gibi tesis yerlerine ait, büyük 
ölçekli topoğrafik haritalar 3 461 638 ha�dõr. 
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Sonuçlarõn Değerlendirilmesi 

 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1998 yõlõ çalõşma programõnda yer alan harita işlerine ait program  
ve gerçekleşme oranlarõ aşağõda verilmiştir. 

 
DSİ 1998 Yõlõ Harita Üretim Programõ ve Gerçekleşmesi 

      
 Program Revize Program Üretim Gerçekleşme 

Cinsi 
 

Arazi Çizim Arazi Çizim Arazi Çizim Arazi Çizim 

 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) % % 
Bütünleme Haritasõ 82 000 82 000 82 000 82 000  0  0  0  0 

İşletme Haritasõ 21 100 21 100 21 100 21 100  0  0  0  0 

Nor.Takeometrik Haritasõ 201 210 201 210 201 210 201 210 105 765 105 765  53  53 

Çeşitli ölçekli Haritasõ 19 464 19 464 20 120 20 120 11 082 11 082  55  55 

Hidrografik Haritasõ 164 484 164 484 164 484 164 484 123 069 123 069  75  75 

TOPLAM 488 258 488 258 488 914 488 914 239 916 239 916  49  49 

  
  
Yersel, klasik ve sayõsal harita üretiminde arazi ve büroda yürütülen harita çalõşmalarõnda 
kullanõlan ve halen bölge ve merkez teşkilatlarõnda mevcudu olan geodezi aletleri ve bilgisayar 
destekli çizim sistemlerinin sayõsal miktarlarõnõn bölgelere göre dağõlõmõ tablo 1'de Harita 
personelinin bölgelere göre dağõlõmõ tablo 2'de verilmiştir. 
 
Modern geodezi aletlerinden olan elektronik mesafe ölçer, elektronik takeometre ve bilgisayar 
destekli hesaplama ve çizim sistemleri ile, harita faaliyetlerinin arazi ve büro çalõşmalarõnda 
hassasiyet ve iş ekonomisi sağlanmõştõr. Bahse konu sistemlerle üretilen sayõsal haritalarõn 
disket, CD v.b. magnetik ortama aktarõlmasõ mümkün olup bilgisayar ortamõnda, planlama ve 
proje çalõşmalarõna ayrõca olanak sağlamaktadõr. Bu nedenle büro kontrol hizmetleri daha 
verimli hale gelmiştir. Ayrõca 1997 yõlõndan itibaren, Genel Müdürlük ve bazõ Bölge 
Müdürlüklerimizde GPS (Uydu Bazlõ Konum Belirleme) sistemlerinin yer almasõyla, nirengi 
koordinatlarõnõn belirlenmesinde ve büyük göl ile baraj rezervuar alanlarõnõn batõmetrik harita 
alõm işlerinde daha fazla hõz ve doğruluk sağlanmõştõr.   
 
Bütçe imkanlarõnõn el verdiği oranda daha sonraki yõllarda teknoloji takip edilerek 
Başkanlõğõmõza Digital Fotogrametri Sistemi ve Cografi Bilgi Sistemi kurulmasõna, Bölge 
Müdürlüklerimizdeki modern geodezi aletlerinin sayõsõnõn arttõrõlmasõna çalõşõlacaktõr.  
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Kamulaştõrma Haritalarõ Yapõmõ 
 
DSİ� de kamulaştõrma haritalarõ Emanet Usulü, İnşaat Muhtevasõnda ve İhale Yoluyla olmak 
üzere üç şekilde yapõlmaktadõr. 

 
1- Kamulaştõrma Haritalarõnõn Emanet Usulü İle Yapõmõ: DSİ�nin kendi olanaklarõ 

ile yapõlan haritalardõr.Yõlda 8400 ha alanõn bu şekilde kamulaştõrma haritasõ 
yapõlmaktadõr. 

 
2- Kamulaştõrma Haritalarõnõn İnşaat Muhtevasõnda Yaptõrõlmasõ:DSİ inşaat 

projelerinin ihalesi bünyesinde yaptõrõlan kamulaştõrma haritalarõdõr.  Yõlda  9500 ha 
anõn bu şekilde kamulaştõrma haritalarõ yapõlmaktadõr. 

 
3- Kamulaştõrma Haritalarõnõn İhale Yoluyla Yaptõrõlmasõ: 2886 sayõlõ İhale 

Kanunu çerçevesinde Daire Başkanlõğõmõzca ihaleye çõkarõlarak yaptõrõlan 
haritalardõr.Yõlda 10000 hektar alanõn bu yöntemle kamulaştõrmasõ yapõlmaktadõr. 

 
Bugüne kadar DSİ�ce 700 000 hektarlõk alanõn kamulaştõrma haritasõ yapõlmõştõr.   
 
 Makine �Teçhizat Durumu 
 

D.S.İ. Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinde toplam 8 adet GPS, 57 adet elektronik 
takeometre, 20 adet elektronik uzaklõk ölçer, 145 adet teodolit, 227 adet takeometre, 459 adet 
nivo, 14 adet sayõsallaştõrõcõ, 23 adet çizici ve 43 adet bilgisayar bulunmaktadõr. 
 
A.8.5 Orman Genel Müdürlüğü  
 

6831 sayõlõ Orman Kanunun Genel Müdürlüğümüze verdiği yetki kapsamõnda 1937 
yõlõnda bu yana, bir çok teknik kullanõlarak orman kadastro yapõlmaktadõr. Ancak günün teknik 
ve teknolojilerin 1995 yõlõndan bu yana kullanõlmasõ sayesinde son 4 yõldõr gerçek anlamda ve 
standartta kadastro yapõlmaktadõr. Bununla ilgili rakamlar aşağõda çõkartõlmõştõr.  

 
1- Orman kadastro komisyonu sayõsõ : 114 
2- Faaliyet gösterilen alan :Tüm Ülke 

   3-   Bu güne kadar yapõlan orman kadastrosu :16.000.000 Ha 
   4-   Kalan alan 5.000.000 Ha  
        5-   256 adet sayõsal 1/5000 lik yaptõrõlmõştõr. 

6- Kadastro çalõşmalarõnda GIS  çalõşmalarõ için sayõsal veri toplamaya başlanmõştõr. 
2000 yõlõ sonuna kadar orman kadastro bilgilerini ve çalõşõlan köylere ait bir takõm 
bilgileri  içerecek GIS kurulmasõ sağlanmaya çalõşõlacaktõr.  

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 55 

Teknik ekipmanlar, 
1- 9 adet difransiyel GPS (Lcica SR 9500) 
2- 17 adet total station  
3- 64 adet elektironik uzaklõk ölçer. 
4- 25 adet bilgisayar. 
5- 16 lisans GIS ve CAD programõ  
6- 1 adet AO plotter. 
7- Muhtelif sayõda printer ve scanner. 

 
Plan dönemi hedefleri  
 
1- Hiç kadastrosu yapõlmayan 5.000.000 Ha orman alanõn kadastrosu tamamlanacaktõr.  
2- Orman kadastrosu yapõlmõş 16.000.000 Ha orman alanõnõn tapu tescil yönetmeliğine 

uygun hale getirilmesi için revizyon çalõşmalarõ tamamlanmasõ planlanmaktadõr. 
3- Orman kadastrosunun ihtiyacõ olan 35.000 adet 1/5000 ölçekli sayõsal haritanõn üretimi 

gerçekleştirilecektir. 
4- Yapõlan bu çalõşmalarda oluşacak veriler kullanõlarak orman kadastral bilgileri ve 

çalõşma alanlarõnda bulunan köylere ilişkin bilgileri içerecek bir GIS kurulacaktõr. 
5- Yeni gelişen teknik ve teknolojiler 114 adet olan orman kadastro komisyonlarõn 

tümüne ulaştõrõlarak bu yönde çalõşma yapõlmasõ sağlanacaktõr. 
 
A.8.6.  Devlet Demiryollarõ İşletmesi Genel Müdürlüğü 
 
Kuruluşumuzca, Büyük Ölçekli Harita Yapõm Yönetmeliğine göre hat uzatmasõ ve Gar 
tevsiatlarõ için kamulaştõrma planlarõ hazõrlanmakta, kamulaştõrma planlarõnõn hazõrlanmasõ da 
Kuruluşumuz bünyesindeki 15 Harita Mühendisi tarafõndan yapõlmaktadõr. 
Ayrõca, İmar Planlarõnõn Düzenlenmesiyle ilgili Teknik Şartnameye uygun olarak Gar 
sahalarõmõzla ilgili imar değişiklik planlarõyla, Belediyelerce 3194 sayõlõ İmar kanununun 
18.maddesi gereği yapõlan İmar Uygulamalarõnõn teknik ve hukuki kontrolleri ile, bugüne kadar 
tamamlanmõş 105 adet; 2000-2005 Yõllarõ arasõnda çalõşmasõ yapõlacak 20 adet Gar Planlamasõ 
Kuruluşumuz bünyesindeki 2 şehir plancõsõ, 11 mimar ve 7 tekniker tarafõndan 
hazõrlanmaktadõr. 
Makine teçhizatõ olarak bir elektronik total station aleti ile İstanbul ve Ankara�da birer 
bilgisayar donanõmõ ve Netcad paket programõ kullanõlmaktadõr. 
 
A.8.7  Maden (Dairesi Bşk.) Genel Müdürlüğü 
 
Teknik Eleman Durumu: 
 
Ünvanõ Sayõsõ 

Harita Mühendisi     2 
Tekniker   15 
Teknisyen     2 
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Makina Teçhizat : 
Total station   : 4 adet 
T2                  : 6 adet 
A.8.8.  Karayollarõ Genel Müdürlüğü  
 
Karayollarõ Genel Müdürlüğünün harita üretimi ile ilgili çalõşmalarõ: Etüt Proje Dairesi 
Başkanlõğõna bağlõ olan Jeodezi ve Fotogrametri,Yol Etüt Proje ve Kamulaştõrma Şube 
Müdürlükleri,tarafõndan yürütülmektedir.Bu çerçevede yapõlan çalõşmalar,Genel Müdürlükçe 
yapõmõna karar verilmiş yollarõn kavşak ve şehir geçişleri dahil olmak üzere yol projelerine 
altlõk oluşturacak güzergah haritalarõnõn klasik ve fotogrametrik yöntemle üretilmesi ve bu 
projelere ilişkin kamulaştõrma planlarõnõn hazõrlanmasõdõr. 
 
Kuruluşumuzda harita ve proje işleri emanet ve ihaleli olarak yürütülmektedir.Ortalama olarak 
yõllõk harita üretimi ise 1400 km dir. 
 
Personel  durumu: Mühendis 152 kişi,Teknisyen 146 kişi 
 
Teçhizat   durumu: Analitik kõymetlendirme aleti ve çevre birimleri (1 adet) 
                                   
                                     İntergraph İnroads proje paketi  (24 adet) 
                                     (Harita ve proje üretimi için) 
                                      
                                     Total Station  (102 adet) 
 
                                     Sayõsal Fotog.Sistemi (ihalesi yapõldõ) 1 adet 
                      
                                     GPS (İhalesi yapõldõ)   3 adet 
 
A.8.9.  MTA Genel Müdürlüğü 
 
Görev: Ülkenin tamamõnda çeşitli jeoloji, jeofizik ve maden haritalarõ ile Görüntü analiz 
haritalarõ yapmaktõr. 
 
Harita Üretimi: Ülkemizin tamamõnda 1/25.000 ölçekli jeoloji haritasõ üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Bu haritalarõn %70�nin GİS ortamõna alõnmasõ 1999 yõlõ sonu itibariyle 
tamamlanmõş olup 2000-2001 yõllarõnda tamamõ bitirilecektir. Ayrõca MTA�nõn projelerine 
yönelik çeşitli ölçek ve konuda sayõsal harita ile Görüntü analiz haritalarõ yapõlmaktadõr. 
 
2001-2005 yõllarõ arasõnda ise heyelan, jeofizik, jeokimya, maden haritalarõ başta olmak üzere 
MTA�nõn tüm verisinin GİS ortamõna aktarõlmasõ planlanmaktadõr. Görüntü analiz haritasõ 
üretimi iş programlarõ bazõnda devam edecektir. 
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Donanõm:                                                                                     Veri Giriş Birimleri 
Unix iş  istasyonlarõ                                                                      Siyah-Beyaz ve renkli 
tarayõcõlar 
NT Server ve işlemcileri                                                               Sayõsallaştõrma masalarõ 
                                                                                                     Makaralõ teyp 
Depolama Birimleri 
21 ve 41 G B�lõk Optik Disk kitaplarõ 
DAT ve Exabyte teypler 
 
Çõktõ Alma Birimleri 
AO Mürekkep püskürtmeli çiziciler 
A3-Ah Mürekkep püskürtmeli yazõcõ ve çiziciler 
 
Yazõlõm 
Erdas Imagine 8.3 Görüntü Analiz Yazõlõmõ (Unix) 
Arc/Info GİS yazõlõmõ (Unix) 
PC Arc/Info yazõlõmõ 
Arc View 3.0 GİS Yazõlõm (Unix) 
 
Teknik Eleman: 
Uzaktan Algõlama Koordinatörlüğünde 5 Jeoloji Mühendisi 
Uzaktan Algõlama Koordinatörlüğünde 1 Jeomorfolog 
 
Jeoloji Veri Bankasõ Koordinatörlüğünde: 
5 Jeoloji Y. Müh. 
2 Jeoloji Müh. 
1 Jeomorfolog 
 
A.8.10  Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'na bağlõ Elektrik İşleri Etüt  İdaresi Genel Müdürlüğü 
(EİE) 24 Haziran 1935 tarihinde 2819 sayõlõ yasaya  göre Ankara'da kurulmuş olup, Ülkemizin 
elektrik enerjisi üretim imkanlarõ ile ilgili mühendislik hizmetlerini yürüten bir kamu 
kuruluşudur. EİE İdaresi'nin 2819 sayõlõ kuruluş yasasõ hükümleri çerçevesinde görevi, 
Türkiye'nin su kaynaklarõndan elektrik enerjisi üretimine uygun olanaklarõ saptamak ve 
bunlarla ilgili hidrolojik, jeoteknik araştõrma ve etütler ile baraj ve hidroelektrik santral 
tesislerinin istikşaf, master plan, yapõlabilirlik ve kesin proje aşamalarõndan oluşan mühendislik 
hizmetlerini yürütmektir. 
 
Amaçlara yönelik olarak yapõlacak çalõşmalarõn temel dayanaklarõnõ oluşturan Jeolojik ve 
Hidrolojik etütlerden başka bir diğeri de Harita çalõþmalarõdõr. Harita çalõşmalarõnõ yürütmek 
üzere başlangõçta sadece bir kaç kişiden oluşan   "Topografya"  servisi oluşturulmuştur. O 
tarihlerde işlerin bir çoğu Harita Genel Komutanlõğõ ile müteahhitlere yaptõrõlmõştõr. Daha sonra 
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1954 yõlõnda " Nirengi " servisi kurulmuştur. 1964 yõlõna kadar gerekli teknik ve personel 
alõmlarõ da yapõlarak haritacõlõkla ilgili ihtiyaçlarõ tam olarak karşõlayabilmek üzere ; 
 
 *       Jeodezi ve Astronomi , 
 *       Nirengi ve Nivelman , 
 *       Arzi Fotogrametri , 
 *       İskandil  Deformasyon  ve Bütünleme , 
 *       Hesap ve Arşiv  
 kõsõm şeflikleri oluşturulmuştur. 
 
İlk halihazõr harita , klasik yöntemle 1948 yõlõnda , fotogrametri yöntem ile  1964 yõlõnda 
üretilmiştir. Ayrõca 1/5000 ölçekli baraj yeri ve rezervuarõ haritalarõna ait Nirengi Tesis ve 
Hesap işleri de ilk kez 1954 yõlõnda yapõlmaya başlanmõştõr. 
 
Günümüz yapõlanmasõyla; Harita şubesi Müdürlüğü, Ana hizmet birimlerinden biri olan Proje 
Dairesi Başkanlõğõ'na bağlõ olarak hizmet vermektedir. Mevcut enerji potansiyelinin belirlenip 
en ekonomik şekilde projelendirilmesi , üretilen enerjinin en uygun şekilde dağõtõlmasõ 
çalõşmalarõna esas teşkil eden haritalar, Harita Şube Müdürlüğü tarafõndan 1/100 ile 1/1000 
ölçekleri arasõnda üretilmektedir.  Haritalar ülke jeodezik ağõna bağlõ , standartlara uygun bir 
şekilde ürretilmektedir. Haritalar klasik ve yersel fotogrametri yöntemi ile yapõlmaktadõr. 
Klasik yöntemin uygulanamadõğõ engebeli arazilerde ( uçurumlar, yarlar, boğazlar vb. gibi ) 
yersel fotogrametri yöntemi ile haritalar yapõlmaktadõr. Yersel fotogrametri yönteminde ; özel 
kameralarla çekilen stereoskopik cam filmler kõymetlendirme aleti Terragraph ile 
değerlendirerek 1/500, 1/1000 ölçekli topografik haritalar üretilmektedir.  
 
Otomasyona geçişte ilk aşamayõ oluşturan Elektronik Total Station alet ve ekipmanlarõ ile ; 
harita yapõm çalõşmalarõnõn yanõ sõra , çeşitli haritacõlõk ölçmelerinde eskiye oranla hõz ve 
hassasiyet sağlanmõştõr. Harita şube Müdürlüğünde 11 adet nivo, 21 adet takeometre ve 
teodolit, 4 adet total station , yeterince mira, sehpa, jalon ve prizma ile dört kullanõcõlõ NetCAD 
paket programõ ve iki adet bilgisayar  mevcuttur. 
 
Şubenin personel mevcudu ise; Müdür, altõ Harita Mühendisi, 12 Teknisyen, bir Kartoğraf, bir 
Hesap uzmanõ, üç Arşiv Memuru, bir Kontrolör olmak üzere toplam 25 kişidir.             
           
İdarede sürdürülen harita çalõşmalarõ aşağõdaki konularõ içerir : 
 
 *     Master plan, yapõlabilirlik ve kesin projeleri hazõrlamakta olan enerji amaçlõ hidroelektrik 
santral ve baraj yerlerinin 1/1000 ve daha büyük ölçekli halihazõr topografik haritalarõnõn 
yapõlmasõ, 
 
 *    Hidroelektrik santral ve baraj yerlerinin çeşitli etütleri için gerekli olan 1/5000 ölçekli 
standart topografik haritalarõn ve ülke jeodezik ağõna bağlõ olarak nirengi noktalarõnõn tesis ve 
değerlerinin çõkarõlmasõ çalõşmalarõnõn yapõlmasõ, 
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 *       Baraj yerlerine ait enerji nakil hatlarõnõn plan ve profillerinin yapõlmasõ, 
 
 *       Nehir en ve boy kesitlerinin çõkarõlmasõ, 
 
 *       Kuyu, galeri ve eşellerin aplike ve bağlantõlarõnõn yapõlmasõ, 
 
 *       Jeofizik etüdü çalõşmalarõnda saptanan profillerin aplikasyonunun yapõlmasõ , 
 
 *       Hidrolik etütlerle ilgili istasyon yerlerinin topografik haritalarõnõn yapõlmasõ , 
 
 *       Kot çõkarõlmasõna yönelik Nivelman çalõşmalarõnõn yapõlmasõ , 
 
 *       İdarenin harita ve proje arşiv işlerinin genelge ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesi , 
 
 *     Özel sektörün , enerji konusundaki yatõrõmõnõ teminen geliştirilen Yap-İşlet-Devret (YİD) 
ve benzer modellerde üretilecek projeler için ihtiyaç duyulacak 1/25.000 ölçekli haritalarõn 
Harita Genel Komutanlõğõ'ndan temini  ve teslimi çalõşmalarõ için gerekli yazõşmalarõn yapõlõp 
takip edilmesi. 
 
Harita Şube Müdürlüğü 2000 yõlõ Yõllõk Çalõşma Programõ Cetveline göre aşağõda belirtilen  
çalõşmalarõn yapõlmasõ düşünülmektedir : 
 
 *       Y.Köprüçay-Kasõmlar Baraj Yeri 1/1000 ölçekli haritalarõnõn yapõmõ, 
 
 *       Çoruh-Barhal Çayõ-Altõparmak Baraj yeri 1/1000 ölçekli haritalarõnõn yapõmõ, 
 
 *       Fõrat-Karasu-Kemah Baraj yeri 1/1000 ölçekli haritalarõnõn yapõmõ, 
 
 *       AGİ ve SGİ'lerin 1/1000 ölçekli haritalarõnõn yapõmõ, 
 
 *       Meteoroloji istasyonlarõnõn Kot ve Koordinatlarõnõn tesbiti , 
 
 *       Baraj ve santral yerleri kuyu bağlantõlarõ, 
 
 *       Arşive ve benzeri diğer çalõşmalar. 
 
Yukarõda belirtilen işlerin bir kõsmõ süreklilik gerektirdiğinden 1999 yõlõ çalõşma programõndan 
devralõnmõş ve çalõşmalar devam ettirilecektir. 
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A.8.11  Devlet Limanlar ve Hava İşletmeleri  Genel Müdürlüğü 
 
 Teknik Eleman Durumlarõ 
 
        Ünvanõ       Sayõsõ 
 Harita Mühendisi         14   
 Tekniker                      6          
 Teknisyen           -   
 Etüt Teknisyeni (*)        17 
 Etüt Teknisyen Yrd. (*)   13 
 
 (*) Bu kadroda bulunan personel Topoğraf olarak çalõştõrõlmaktadõr.    
 
 Makina Teçhizat Durumu  
     
 Cinsi              Sayõsõ 
 Nivo                   5 
 Teodolite-Takeometre            7 
 Elektronik Mesafe Ölçer           3 
 Elektronik Takeometre (Total Station)   10 
 
 VIII.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde üretim hedefleri : 
 
 a) Havayolu Sektörü : 1000 ha (Halihazõr + Plankote) 
 b) Demiryolu Sektörü : 76080 ha (Güzergah Haritasõ 15126 Plankote) 
 
Not: Demiryolu sektörü için gerçekleşen ve üretime hedeflenen hizmetlerin tümü  ihale yolu 
ile özel kesim tarafõndan yapõlmaktadõr. 

 
A.8.12. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkõnma İdaresi Başkanlõğõ 
 
06.11.1989 Tarih ve 388 sayõlõ KHK ile kurulmuştur. 1992 Yõlõndan bu yana Gap bölgesinde 
1/1000 ve 1/5000 ölçekli halihazõr harita yaptõrõlmaktadõr. Denetim hizmetleri merkez ve 
Şanlõurfa�da bulunan Bölge Müdürlüğü aracõlõğõ ile yapõlmaktadõr. 
 
1/1000 ölçekli harita üretilen her yerleşimde, 1/5000 ölçekli üretim de yapõlmaktadõr. 
 
Jeodezik (yersel) yöntemin yanõnda 1997 yõlõndan bu yana fotogrametrik yöntemle de sayõsal 
harita yaptõrõlmaktadõr. 
 
1992 yõlõndan 1999 yõlõ sonuna kadar yaptõrõlan sayõsal haritalarõn miktarlarõ aşağõdadõr. 
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1992       7030 ha. 
1993       8112 ha. 
1994       9884 ha. 
1995         � 
1996       170   ha. 
1997       5589 ha. 
1998       6118 ha. 
1999       1901 ha. 
Toplam    38 805 ha. 
 
Beş yerleşimde toplam 3800 hektar harita alõmõ ile, 68 856 hektar Diyarbakõr fotogrametrik 
sayõsal harita projesi şubat 2000�de bitirilecektir. 
Yaptõrõlan haritalarõn teknik kontrolü beşi merkezde , ikisi bölgede görevli 7 harita mühendisi 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Bünyemizde 6 adet bilgisayar dõşõnda makine ve donanõm 
bulunmamaktadõr. 
 
2000 Yõlõnda 10 yerleşimde jeodezik yöntemle 2711 hektar alanõn haritasõ yaptõrõlacaktõr. 
 
2001 yõlõnda biri fotogrametrik 16, 2002 yõlõnda ikisi fotogrametrik 12, 2003 yõlõnda ikisi 
fotogrametrik 14, 2004 yõlõnda biri fotogrametrik 14 ve 2005 yõlõnda 14 yerleşimin haritasõnõn 
yaptõrõlmasõ planlanmõştõr. 
 
A.8.13- BOTAŞ 
 
Kurumumuz Türkiye enerji ihtiyacõnõn bir bölümünün karşõlanmasõ ve doğal gazõ Türkiye 
genelini yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla Ek-1 deki tabloda belirtilen doğal gaz boru hatlarõnõn 
yapõm ihalesinin yapmõş ve inşaat çalõşmalarõ başlamõştõr. Güzergahlarda yapõlacak olan harita 
ve kamulaştõrma hizmetleri yapõm ihalesi içerinde yer almakta olup bu hizmetler yapõmcõ ana 
firmalarõn harita müteahhitleri tarafõndan yerine getirilmektedir. İhale ile yapõlan veya Kurum 
tarafõndan yapõlan Harita ve Kamulaştõrmaya ilişkin çalõşmalar Kurum içerisinde yer alan Arazi 
Etüt ve Kamulaştõrma Grup Başkanlõğõnõn görev ve sorumluluğunda yürütülmektedir. 
Başkanlõğõn görevleri içerisinde,  
 
- Yapõlacak olan boru hatlarõnõn güzergah etüdlerinin planlanan zaman süresince yapõlmasõ, 
- Boru hatlarõnõn şeritvari güzergah haritalarõnõn yapõlmasõ, 
- Sabit tesislerinin halihazõr haritalarõnõn,imar planlarõ ile uygulama planlarõnõn yapõlmasõ 
- Boru hatlarõnõn geçmiş olduklarõ arazilerin, Kurumun ihtiyacõ olan taşõnmazlarõn 

kamulaştõrma haritalarõnõn yapõlmasõ ve kamulaştõrma haritalarõna göre 2942 Sayõlõ 
Kamulaştõrma Yasasõ hükümlerine istinaden kamulaştõrmayõ yapmak,  

- Kuruma ait taşõnmaz mallarõn envanterlerinin  izlenmesi, 
 yer almaktadõr. 
 
1995 yõlõ öncesine kadar kurumumuzun yapmõş olduğu ve çizelgede gösterilen boru hatlarõnda 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 62 

sadece güzergahõn kamulaştõrma haritalarõnõn yapõlmõş güzergah haritasõ yapõlmamõştõr. 
 
1995 yõlõnda sonra ihalesine çõkarõlan boru hatlarõmõzõn ihale şartnamesi içerisinde yer alan 
Harita ve Kamulaştõrma Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi kapsamõndaki GPS 
ölçülerinin kontrol edilmesi Kurum adõna Müşavir olarak Harita Genel Komutanlõğõ tarafõndan 
yapõlmaktadõr. 
 
Ayrõca kuruma ait boru hattõ güzergahlarõ boyunca TUTGA noktalarõna bağlõ olarak 
Doğubeyazõt tan İzmir'e ve Samsun-Ankara hattõnda olmak 2363 km  güzergahta ana ve 
sõklaştõrma nirengi ağõ oluşturmuş. Ayrõca Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili olarak hazõrlõk 
çalõşmalar devam etmektedir. 
 
 
A- 1995 Yõlõna Kadar Yapõlan Boru Hatlarõ 

   

                             Km  
Rusya Fedarasyonu � Türkiye Doğal Gaz Ana Boru Hattõ  842 
  Türkiye Hududu Malkoçlar �

Ankara 
    

Bursa � Çan Doğal Gaz İletişim Hattõ    213 
Pazarcõk  (İzmit)-Kdz. Ereğli Doğal Gaz İletim Hattõ  193 
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattõ     641 
Ceyhan-Kõrõkkale Ham Petrol Boru Hattõ    448 
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattõ    511 
Muhtelif Doğal Gaz Dağõtõm Hatlarõ    250 

       
 
B. 1995 Yõllõndan Sonra İhalesi Yapõlan Doğal Gaz Boru Hatlarõmõza Ait 
     Harita Ve Kamulaştõrma Çalõşmalarõ 

 
  Boru Uzunluk 

(km) 
ŞeritVari 
(m) 

   Halihazõr        Kamulaştõrma 
Şerit Genişliği 

  Çapõ  Halihazõr 
Harita 
Genişlik  

       Ha. 
 

     (m) 

 Doğubeyazõt-Erzurum    48" 290  200  5800      23  
 Erzurum-İmranlõ 48" 304 200 6080      30 
 İmranlõ-Kayseri 48" 255 200 5100      23 
 Kayseri Ankara 40" 320 200 6400      23 
 Kayseri-Konya 40" 220 200 4400      23 
 Konya-Seydişehir 16" 120 200 2400      14 
 Karacabey-İzmir 36'' 251 200 2400      18 
 Çan-Ezine-Çanakkale 12'' 103 200 5020      12 
 Samsun-Ankara 48'' 500 200 2060      30 
 TOPLAM  2363  39660  
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C. 2000 Yõlõnda İhalesine Çõkarõlacak Boru Hatlarõ  
 
          Güney Doğal Gaz İletişim Hattõ 

  Km     
 Sivas � Malatya 160     
 Malatya �Gaziantep 160     
 Gaziantap-Adana-Mersin 240     
 TOPLAM 560     
       

        Konya-İzmir Doğal Gaz İletim Hattõ 
  Km     
 Konya-Isparta 215     
 Isparta-Nazilli 200     
 Nazilli-İzmir 196     
 TOPLAM 611     
       

         Bakü-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattõ   
  Km     
 Bakü-Ceyhan 

 
1037     

   
  D.Kurumda Bulunan Teknõk Personel, Alet Ve Donanõmlar 
  
I. Teknik Personel 

    Harita mühendisi 10     
    Harita Teknikeri 3     

 
 
II.Harita ve Kamulaştõrma Proğramlarõ 

   EGHAS      
   NETCAD      
   KARTOCAD      

 
 
Ill.Teknik Aletleri 
               Cinsi                              Markasõ                  Adedi 

 GPS  Leõca System300 2   
 Total Station AGA 1   
 Uzaklõk Ölçer AGA 

GEODMETER 
2   

 Çizici HP 750C A0 1   
 Scanner VİDAR    A0 1   
 Sayõsallaştõrõcõ GTCO SLII A0 1   

       



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 64 

A.8.14. Belediyeler   
 
3194 Sayõlõ İmar Kanununda �Halihazõr haritasõ bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazõr 
haritalarõ belediyeler veya Valiliklerce yapõlõr veya yaptõrõlõr� hükmü yer almaktadõr. Yakõn 
zamana kadar İller 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 İller Bankasõ tarafõndan yaptõrõlmaktadõr. 

Türkiye�de özellikle 1/1000 ölçekli harita ihtiyacõ ve kent bilgi sistemleri oluşturma yönüyle 
belediyeler büyük önem taşõmaktadõr. Proje bazõnda çalõşmalarõ olduğu bilinen belediyelerden 
karşõlõklõ görüşmeler sonucu bilgi temin edilebilenlerin açõklamalarõ aşağõda belirtilmiştir. 
 
A.8.14.1.Bursa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
 
20.11.1981 Tarih ve 2560 sayõlõ İSKİ yasasõna uygun olarak, 23.05.1984 tarih ve 3009 sayõlõ 
kanun gereğince 1989 yõlõnda Bursa�nõn Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanmasõ üzerine 
kurulmuştur. 

 
Harita Üretimi ile ilgili Genel Hizmetler 

 
BUSKİ Genel Müdürlüğünde harita üretimi ile ilgili tüm çalõşmalar, Bilgi İşlem Daire 
Başkanlõğõ bünyesinde Harita Kamulaştõrma tarafõndan yürütülmektedir. 

 
 BUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm hizmetlerde gereksinim duyulan Halihazõr Harita 
temin edilmesi, Projelerin uygulanmasõnda Aplikasyon ve Konum doğruluğu kontrollarõ 
yapõlmasõ, Altyapõ Kadastrosuna esas olacak şekilde tekniğine uygun olarak, mevcut Su ve 
Kanalizasyon Şebekelerinin ölçülmesi ve BURSA Kent Bilgi Sistemine altlõk oluşturacak 
Altyapõ Bilgilerinin (İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu hatlarõ) hazõrlanmasõ, Halihazõr 
Harita Güncelleştirilmesi, Şebeke rehabilitasyonu ve yeni inşaat projelerinin uygulanmasõ 
sonucu oluşan şebekelerin ve yardõmcõ  tesislerinin konum ve pozisyonlarõnõn ÜYAKS' ne 
dayalõ olarak ölçülmesi, güncel olarak bilgisayarlara yüklenmesi için gerekli organizasyonlarõn 
yapõlmasõ Bilgi İşlem Daire Başkanlõğõnõn başlõca görevleridir. 

 
Bu görevleri yerine getirmek için gereksinim duyulan, Ülke Yüzey Ağõna dayalõ koordinatlar 
üretmeye yönelik; (Arazi Otomasyonu) Jeodezik amaçlõ Donanõm ve Yazõlõmlarõ, (Büro 
Otomasyonu) Bilgisayar Donanõmõ ve Yazõlõmlarõ olarak en son teknoloji  kullanõlmaktadõr. 
Bunlara örnek GPS (Global Konum Belirleme) uydulardan yararlanõlarak mm doğrulukla üç 
boyutta Uzaysal Konum Belirleme ölçmeleri yapan cihazlar ve Tam Elektronik Kayõt Üniteli 
TOTALSTATION ile Harita Bilgilerini Sayõsal formda değerlendirip, Fotogrametrik 
Haritalarla entegrasyonunu sağlayan, grafik yönü güçlü Bilgisayar Donanõmõ ve Yazõlõmlarõnõ 
gösterebiliriz. 
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Harita Üretimi ile ilgili günümüzdeki çalõşmalar 
 
Sayõsal Fotogrametrik Halihazõr Haritalar 
 
Bursa Su ve Çevre Sağlõğõ Projesi kapsamõnda 1994 yõlõ Nisan ayõnda başlayan Bursa 
Metropolitan Alanõ ve Yakõn Çevresi, 1/1000 Ölçekli Sayõsal Fotogrametrik Harita Üretimi 
(Sözleşme No: M1) işi ile 140.000 ha�lõk alanõn 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayõsal 
Fotogrametrik Haritalarõ ile 1/5000 ölçekli Ortofoto planlarõnõn üretimi hedeflenmiştir. 
 
1999 yõlõ sonu itibariyle 84.000 ha�lõk alanõn 1/1000 ölçekli ve 54.000 ha�lõk bir alanõnda  
1/5000 ölçekli sayõsal fotogrametrik haritalarõnõn üretimi tamamlanmõştõr. Projenin tamamõ 
2000 yõlõnõn Mart ayõ sonuna kadar tamamlanacak ve M1 projesince 1996-2000 plan dönemi 
itibariyle bitirilmiş olacaktõr.  

 
Sayõsal Altyapõ Haritalarõ 

 
Bursa Su ve Çevre Sağlõğõ Projesi kapsamõnda gerçekleştirilen, Mevcut Su ve Kanalizasyon 
Şebekeleri Arazi Etüdleri ve Sayõsal Harita Yapõmõ (Sözleşme No:P1) işinde; 
 
• Değişik çap ve özellikte 1245 km İçmesuyu isale ve şebeke hatlarõ ile yardõmcõ tesislerin 

röleve formlarõ ve sayõsal haritalarõ (413 Pafta),  
 
• Atõksu ve Yağmursuyu hatlarõ ve yardõmcõ tesisleri ile ilgili 1522 km kollektör ve şebeke 

kanalizasyon hatlarõ ile yardõmcõ tesislerin yerleri tesbit edilip, röleve formlarõ ve sayõsal 
haritalarõ (420 pafta), 

 
• Üretimi ve Bilgisayar ortamõnda Coğrafi bilgi olarak uyarlanmasõ işleri tamamlanmõştõr. 

BUSKİ Altyapõ tesislerinden yeni projeler, ihaleli işler ve idare imkanlarõyla yapõmõ 
tamamlanan hatlarõn sayõsal harita güncelleştirilmesi çalõşmalarõ yapõlmõş ve 1995 yõlõndan 
bu yana sürdürülmektedir. 

 
Harita Üretimi ile ilgili ve sonraki dönem (2000-2005) hedefi 
 
Sayõsal Fotogrametrik Halihazõr Haritalar 
 
30.000 ha�lõk bir alanõn güncellenmesi amacõyla 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Sayõsal 
Fotogrametrik Haritalarõnõn revizyon üretimi planlanmaktadõr. 

 
Altyapõ Haritalarõ 
 
Bursa Kent Bilgi Sistemlerine entegre olacak şekilde, Bursa Cadde ve sokaklarõndaki Mevcut 
İçmesuyu ve Atõksu-Yağmursuyu şebekelerinde iyileştirme ve yeniden yapõm faaliyetleri 
devam ettiği sürece ekipler tarafõndan ölçülerek BUSKİ Bilgi Sistemlerine uyarlanmasõ devam 
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edecektir. 
 

Makine-Teçhizat 
 
Harita ve Kamulaştõrma Şube Müdürlüğüne bağlõ olarak çalõşan arazi ekiplerinde, 

 
• 2 adet ZEISS marka ELTA 50 RS model Totalstation 
• 1 adet LEICA marka TC 1700 model Totalstation  
• 3 adet Astech Z12 GPS cihazõ  
• 2 adet Trimble marka El GPS�i     
• 1 adet Digital System OCE 9400 Scanner-Plan copy sistemi 
• 1 adet HP 750C A0 Plotter 
• 1 adet GTCO 36X48 Rool Digitizer    
• 8 adet değişik özellikte İş İstasyonlarõ ve PC 
 
mevcuttur. 

 
Teknik Personel Durumu 

 
Yukarõda tanõmlanan görevler:  

 
• 1 Şube Müdürü,  
• 4 Harita Mühendisi,  
• 1 Harita ve Kadastro Teknikeri,  
• 2 İnşaat Teknikeri,  
• 3 Harita-Kadastro Teknisyeni,  
• 4 İnşaat Teknisyeni,  
• 1 Yardõmcõ personel,  
• 1 Büro personeli  
olmak üzere  toplam 17 personel tarafõndan yürütülmektedir. 

8.14.2. Aydõn Belediyesi 
Aydõn Kent Bilgi Sisteminde Bulunan Mevcut Sayõsal Haritalar 
 

                                                     HALİHAZIR HARİTA 
 

FOTOGRAMETRİ 
  HARİTA 1/5000 
 

                                      YERSEL ÖLÇÜM 
                                               1/1000 

        Mücavir Alan Dõşõnda BELEDİYE SIN. 
 
 

MÜCAVİR ALAN. 
        KÖY      BELDE 

 
 
       19800 Ha. 

      2960 Ha.         2265 Ha.      153 Ha.     1000 Ha. 
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                                                           KADASTRAL HARİTA 

 
Belediye Sõn.     Mücavir Alanda                           Mücavir Alan Dõşõnda 

             KÖY                    BELDE  
    3275 Ha. 

 
          2153 Ha.          4820 Ha.                    3335 Ha. 

 
                                                     UYGULAMA İMAR PLANI 

 
ONAYLI        ONAYSIZ             Mücavir Alan Dõşõnda 
Belediye Sõn. Mücavir Alanda     Mücavir Alanda          KÖY          BELDE 
    2680 Ha.        475 Ha.            725 Ha.         72 Ha.          765 Ha. 

 
                       
                      Çevre Düzeni Planõ:   8320 Ha.  
                      Makroform Şemasõ: 17035 Ha. 
                      Nazõm İmar Planõ    :   3340 Ha. 
 
Personel Durumu 
 
İmar işleri Müdürlüğü�nde biri müdür olmak üzere 3 adet Harita-Kadastro mühendisi, 10 adet 
harita teknikeri, 2 adet alet operatörü ve 2 adet yardõmcõ eleman olmak üzere toplam 17 kişi 
harita çalõşmalarõnda görev yapmaktadõr. 
 
Fen işleri Müdürlüğü�nde 1 adet Harita-Kadastro mühendisi, 3 adet harita teknikeri olmak 
üzere toplam 4 kişi harita çalõşmalarõnda görev yapmaktadõr. 
 
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde 1 adet topoğraf ve 2 adet yardõmcõ eleman olmak 
üzere toplam 3 kişi, harita çalõşmalarõnda görev yapmaktadõr. 
 
Makine-Teçhizat  
 
İmar İşleri Müdürlüğü�nde 2 adet elektronik Total Station (Modeli: Topcon GTS 701), 7 adet 
bilgisayar kullanõlmaktadõr. Fen İşleri Müdürlüğü�nde 2 adet elektronik Total Statision 
(Modeli: Topcon GTS 701), Zeiss), 2 adet otomatik Nivo, 2 adet bilgisayar kullanõlmaktadõr.  
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü�nde ise 1 adet elektronik ölçer alet (Modeli: Nicon), 3 
adet otomatik Nivo 2 adet bilglsayar kullanõlmaktadõr. 

 
Ayrõca; içmesuyu kuyularõndaki motopomplarõn uzaktan kumanda ile çalõştõrõlõp istop edilmesi, 
şebeke ana depolarõnõn su seviyelerinin ölçülmesi işi yapõlmaktadõr (SCADA SİSTEMİ). 
Şebeke vanalarõnõn da uzaktan kumanda ile açõlõp kapanmasõ planlanmaktadõr. 
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Harita Üretimi Plan Dönemi Hedefleri 
 
Aydõn Belediyesi makroform şemasõ alanõnda 19800 Ha. 1/5000 ölçekli Fotogrametrik  harita 
yaptõrõlmõş ve tamamlanmõştõr. Belediye ve mücavir alan sõnõrlarõ içinde;mevcut uygulama imar 
planõ ve çevresi kapsamõndaki alanda 6500 Ha. yersel ölçüm ile halihazõr harita yaptõrõlmõştõr. 
II. etap mücavir alan onaylandõğõnda 300 Ha. alanda yersel ölçüm tekniğiyle halihazõr harita 
yapõlmasõ planlanmaktadõr. 
       
A.8.14.3. Alanya Belediyesi  
 
Harita Üretim Görevleri: Belediyecilik hizmetleri kapsamõnda; imar plan tadilat ve 
uygulamalarõnda teknik alt yapõ hizmetleri ile ilgili tasarõm ve uygulamalarõnda Kent Bilgi 
Sistemi İşletimi Kapsamõnda, ihtiyaç duyulacak gereksinimler olup genelde hizmet alõmõ ile 
yürütülmektedir. 
 
7. Beş yõllõk plan dönemi harita üretimi faaliyetleri:  
 
 7. Beş yõllõk döneminde ana kalem haritalama faliyetleri olarak: 
1. Yaklaşõk 1.000 Ha lõk alanda imar planõn yapõlmasõ, 
2. 35 Km2� lik Belediye hizmet alanõn ülke jeodezik agõna bağlõ 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 

sayõsal fotogrametrik temel planlarõ (Hali hazõrlarõnõn ) yaptõrõlmasõ  
3. Kadastro ve imar planlarõnõn sayõsallaştõrõlmasõ KBS�ne aktarõmõnõn gerçekleştilmesi işleri  
4. Alt yapõ haritalarõnõn üretilmesi ve sisteme aktarõlmasõ (yağmursuyu, kanalizisyon, 

içmesuyu) 
5. Belediyemiz hizmet alanõ kapsamõndaki  Tapu � Sicil bilgilerinin sisteme dahil edilmesi. 
6. Belediyemiz Gelir Müdürlüğü  bünyesindeki çevre temizlik, emlak, ilan, reklam, eğlence 

vergilerinin sisteme dahil edilmesi. 
7. Belediyemiz Asko İşletmeleri Müdürlüğündeki içme suyu, atõk su ve katkõ payõ gelirlerin 

sisteme dahil edilmesi. 
8.  İş yeri açma ruhsatõ ile ilgili bilgilerin sisteme aktarõlmasõ, işleri sayõlabilir. 
 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Dönemi (Harita,Tapu, Kadastro, GIS vb konularda ) 
Hedefler  
 
1. 1.000 Ha kuzey Alanya imar uygulamasõnõn yapõlmasõ 
2. Gerçekleştirilmiş olan Alanya kent bilgi sisteminde temel altlõk oluşturan 1/1000 ve 1/5000 

ölçekli sayõsal temel planlarõn güncelliğinin korunmasõ ve yaşatõlmasõ  
3. Yapõ döneminde harita � plan uygulama sorumluluğunun gerçekleştirilmesi. 
4. Kent bilgi sisteminin belediyeye kaynak sağlayõcõ fonksiyonlarõnõn geliştirilmesi.  
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Makine-Donanõm varlõğõ durumu:  
 
Sektör faaliyeti kapsamõnda Haritalama-Kadastro ölçü içerikli işlerimiz genelde, hizmet alõmõ 
ile gerçekleştirilmekte olduğundan,modern arazi ölçü donanõmõ edinilmemiştir. Ancak 
Belediyemiz Kent Bilgi  Sistemi Merkezi bünyesinde Harita Plan içerikli, her türden, yeterli 
sayõda, büro ortamõ bilgi-işlem donanõm ve yazõlõm varlõğõna sahiptir. Gelecek plan döneminde, 
bu donanõm ve yazõlõm varlõğõnõn eksiklerinin giderilmesi güncelliğinin sağlanmasõ ve etkin 
işletimi ana amacõ oluşturacaktõr. 
GIS-KPS ile ilgili durum: Halen Belediyemiz öz kaynaklarõ ile Alanya Belediyesi KPS 
oluşturulmuş ve geçici kabul aşamasõndadõr.  
 
A.8.14.4.Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü 
 
Belediyecilik hizmetleri açõsõndan giderek artan ve çeşitlenen hizmet konularõ ve bu 
hizmetlerin daha hõzlõ ve daha doğru yapõlmasõnõn giderek artan bir yoğunlukla talep edilmesi 
sonucu, metropoller için kent bilgi sistemlerinin kurulmasõnõ zorunlu hale getirmiştir.  Bu 
amaçla 211.700 hektarlõk Ankara metropolitan alanõnõn 1/1000 ve 1/5000 ölçekli haritalarõnõn 
üretimine 1995 yõlõnda başlanmõştõr.  
 
Bilindiği üzere Ankara kentinin %60 �õ gecekondu diye tanõmlanan kaçak yapõlarla kaplõdõr . 
Son dönemlerde bu alanlarda yoğunluk kazanmõş olan imar hareketleri, yeni gecekondu 
yapõmlarõ yanõnda kentin muhtelif bölgelerinde uygulanmakta olan toplu konut projeleri 
nedeniyle kentte büyük bir değişiklik yaşanmõştõr. Bu gibi kentsel hareketler ise üretilen 
haritalardaki bilgilerin eskimesine ve değişmesine neden olmaktadõr. Güncelleşmesine ihtiyaç 
duyulan alanlar 50.000 hektar olarak tespit edilmiş, güncelleştirme çalõşmalarõna başlanmõş ve 
2000 yõlõ Temmuz ayõnda bitirilmesi hedeflenmektedir. 
 
1998 yõlõnda Ankara sayõsal altlõklarõnõn elde edilmesi ve teknoloji değişikliği ile birlikte, 
altyapõ bilgi sisteminin kurulmasõ için gerekli altyapõ sağlanmõştõr. Yapõlan çalõşmalarõn amacõ 
öncelikle bütün altyapõ bilgilerinin GIS ortamõnda oluşturulmasõ ve takip edilmesi olmuştur. 
Elde edilen sonuçlar Kent Bilgi Sisteminin oluşturulmasõ açõsõndan yol gösterici nitelikler 
taşõmaktadõr. Belediyede kent bilgi sistemi ve teknik altyapõ bilgi sistemi oluşturulmasõ 
konusunda çalõşmalar halen sürdürülmektedir. Yürütülen çalõşmalar hakkõndaki özet bilgiler 
aşağõda verilmiştir. 
 
           Pafta Sayõsõ:  4.400 adet 1:1000 ölçekli pafta 
            
           Bina Sayõsõ:   500.000 adet bina 
 
           Adres Verisi: 8 ilçe, 400 mahalle, 25000 adet sokak 
 
          Abone Sayõsõ: Yaklaşõk 1.000.000 abone 
 
GIS Verileri:  Pafta indeksleri (halihazõr ve imar), Mahalle-İlçe haritalarõ, yol orta çizgileri ve 
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sokak isimleri. Binalar,Yol sõnõrlarõ, içme suyu iletim ve dağõtõm hatlarõ, Su depolarõ ve 
pompalar, Kanalizasyon ve Yağmur suyu hatlarõ, Rogar kapaklarõ, Dereler-barajlar-göller, 
Arazi modeli, okul-cami-hastane-itfaiye-karakol-elçilik gibi önemli yerler, Trafo-Direk ve 
Yüksek gerilim hatlarõ. (bu veriler pafta bazõnda değil tüm  Ankara için birleştirilmiş haldedir) 
 
GIS Sorgulamalarõ:   Mahalle, Cadde/sokak ve Site adres sorgulamalarõ, Pafta ve koordinat 
sorgulamalarõ, içme suyu, pompa ve depo sorgulamalarõ, önemli yer sorgulamalarõ, İlçe-yõl-
malzeme-çap-müteahit bazõnda raporlama ve çõktõ alma. Abone bilgilerine GIS�den ulaşõm. Bu 
verilerin tamamõ server üzerinden 1-2 saniyede sorgulanabilmektedir. 
  
Çõktõ:  İstenilen ölçekte ve detayda, istenilen boyutlarda çõktõ alma imkanõ. (A4-A0, 3x5 m 
duvar çõktõlarõ) 
          
Veri Büyüklüğü:  Halihazõr paftalar (-3 GB), GIS ortamõnda ayrõştõrõlmõş, sõnõflandõrõlmõş, 
akõllandõrõlmõş ve diğer veriler (-1GB), 
   
İşletim Sistemi:  Windows NT4.0 Sunucu (128 MB RAM, 45 GB HDD), Uç kullanõcõlar 488 
Pentium (18-32 RAM). Programcõ ve operatörler  PentiumII (84-128MB RAM) Windows 
95/98 işletim sistemleri. 
 
Yazõlõmlar:  Mapinfo Proffessional GIS Programõ, MapBasic uygulama geliştirme ve makro 
programõ, Vertical Mapper üç boyutlu modelleme ve mekansal analiz programõ, SpatialWare 
(Oracle üzerinde) coğrafi veri sunucusu Pavan VRML oluşturucusu, visualBasic, Developer 
2000 Forms. 
 
ASKİ Altyapõ Bilgi Sistemi (AYBİS) birimi Ankara�nõn altyapõsõnõ GIS ortamõnda, kolayca 
sorgulama, analiz ve raporlama yapõlabilecek, çõktõ alõnabilecek, oluşturulan veriler diğer 
kurumlarla ve sistemlerle kolayca entegre edilebilecek, açõk (Open GIS), yeni teknoloji 
güncelleme problemi çözülmüş, bütün şehrin tek bir ekrandan, bütün detaylarõna kadar 
izlenilebilen bir sistemi kõsa zamanda hayata geçirmiştir. 
 
Oluşturulan veriler ve bilgi birikimi, diğer belediye ve kamu kurumlarõ ile paylaşõlmaya açõk 
hale getirilmiş, bu konuda imar dairesi, Telekom, EGO ve ilçe belediyeleri ile çalõşmalar 
başlamõş ve devam etmektedir. 
 
Kurulan sistemin yaşamasõ için güncelleme işlemlerinin en hõzlõ ve sorunsuz yapõlmasõ 
sağlanmõştõr. Böylece yeni hatlar sisteme kolayca eklenmekte, sisteme girilen her bilgi, 
raporlanabilir ve sorgulanabilir hale gelmektedir. 
 
Hidrolik modelleme ve diğer mühendislik uygulamalarõ için bilgiler GIS ortamõndan kolayca 
elde edilebilmekte, böylece veri üretimi ve entegrasyonu için tekrar zaman harcanmamaktadõr. 
Aynõ şekilde abone bilgi sistemine erişim sağlanmõştõr. 
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ASKİ 2000�li yõllara sağlam bir altyapõ ve kent bilgi sistemi ile girebilmek için çalõşmalarõnõ 
hõzla devam ettirmekte ve bu konuda diğer kurumlarla işbirliği yapmaktadõr. 

 
B.TAPU 
 
B.1-AMAÇ VE KAPSAM 

 

B.1.1 � Amaç 
 
Bu bölümün amacõ, tapu hizmetlerinin tanõmõnõ yapmak, kapsamõnõ belirlemek, sorunlarõ ortaya 
koyarak plan amaçlarõna uygun biçimde çözüm önerileri getirmektedir. 

B.1.2 � Kapsam  : 
 
Bu çalõşmada tapu hizmetlerinin tarihteki oluşum ve gelişimi, hizmet çeşitleri, hizmet verilen 
çevreler, ülkemiz ve dünyadaki gelişim ve beklentiler ile hizmet sunulmasõnda aksamaya yol 
açan sorunlar, çözüm önerileri ve hedefler açõklanmaktadõr. 
 
Bu hususlarõn her biri bir ana başlõk altõnda incelenmiş, ayrõntõlara değinilmesi zaruri görülen 
hususlar alt başlõklar altõnda irdelenmektedir. 
 
Bu çalõşmalar sonucu düzenleme yapõlmasõ gereken hususlar raporun sonunda hedef ve 
politikalar bölümünde belirtilmektedir. 

B.1-2.a-   Tapu Hizmetlerinin Ortaya Çõkõşõ : 
 
 İlk çağlarda 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. İlk 
çağlarda ortaya çõkan bu sahip olma arzusu mülkiyet hakkõnõn tarihteki ilk doğumudur. O 
tarihlerde mülkiyet hakkõ ancak kaba kuvvet ile korunmaya çalõşõlmõştõr.  
 
 Zamanla artan toprağa yerleşme, toplumsal hayatõ ortaya çõkarmõş ve buna bağlõ olarak insan 
ve toplum ilişkilerini düzenlendiği kabileler oluşmuş, kabilelerin bir araya gelmesi ile de 
devletler kurulmuştur. 
 
Devletlerin kuruluşu ile birlikte insanlarõn yaşamõ yazõlõ kurallara bağlanmõş, bu kurallara 
uymayanlar cezalandõrõlmõştõr. 
 
Günümüzde insanlarõn düşünce ve çabalarõ sonucu elde ettikleri birikimleri güven altõna alma 
ve geleceğe aktarma ihtiyacõ, mülk edinme isteğini güdülemektedir.  
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Gayrimenkul önemli bir ekonomik  sermayedir. Servetlerin temelini teşkil etmektedir. Tedavül 
kabiliyetinin tapu işlemleri açõsõndan kolay ve hõzlõ olmasõ, üzerinde ayni ve şahsi haklar 
kurulabilmesi, rant artõşõnõn yüksek olmasõ ekonomide gayrimenkule yönelmeyi sağlamõştõr. 
Tüm bunlarõn sağlõklõ ve güven içinde yürütülebilmesi gereği, bu hizmetlerin devlet tarafõndan 
ve devletin sorumluluğu altõnda bulunmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. 
 
Giderek artan ve yoğunlaşan dünya nüfusuna karşõ kullanõlabilen topraklarõn sõnõrlõ olmasõ, 
topraktan daha farklõ şekillerde yararlanma sonucunu doğurmakta ve tapu hizmetlerinin nitelik 
ve nicelik olarak artõşõna yol açmaktadõr. 
 
Tapu hizmetlerini ; akde yönelik hizmetler, tescile yönelik hizmetler, arşive yönelik ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarõna yönelik hizmetler olarak dört ana başlõk altõnda toplamak 
mümkündür.  

B.1.2.b-  Akde Yönelik Hizmetler   :  
 
Tapu sicil müdürlüklerinde yapõlan hizmetlerden en önemlisi akit düzenlenmesidir. Taşõnmaz 
malõn devir ve temlikini veya üzerinde mülkiyetten başka ayni hak kurulmasõnõ gerektiren 
istemler için resmi senet  düzenlenmekte ve resmi senet düzenlenen bu işlemlere uygulamada � 
Akitli İşlemler� adõ verilmektedir. 
 
Akit, Borçlar Kanununun kullandõğõ bir tabir olup, mukavele ve sözleşme anlamõna gelir. 
Borçlar Kanununun 1. maddesinde akit, icap ve kabulün karşõlõklõ bir araya gelerek uyuşmalarõ 
olarak tanõmlanmõştõr. 
 
Medeni Kanunun 634, 705, 751, 771, 924,  Borçlar Kanununun 213,  Kat Mülkiyeti 
Kanununun 13 ve Tapu Kanununun 26. maddelerinde gayrimenkul  mülkiyetine ve mülkiyetten 
gayri ayni haklara yönelik resmi senetlerin tapu sicil müdürlüklerince düzenleneceği 
belirtilmiştir. Daha pek çok kanun, tüzük ve yönetmelikte tapu sicil müdürlüklerine akit 
düzenleme görev ve yetkisi verilmiştir.      7 Haziran 1994 tarihinde  yürürlüğe giren yeni Tapu 
Sicil Tüzüğünün 16 ve 20. maddelerinde ise bu görevin nasõl yerine getirileceği izah edilmiştir.  
 
Tapu idarelerince yapõlan akitler düzenleme şeklinde hazõrlanõr. Bu düzenlemeye müdürün 
yanõnda bir memurunda katõlmasõ akdin sõhhati için gereklidir. Ancak uygulamada kanunun 
öngördüğü bu ikinci memuru olmayan, tek personelle hizmet vermeye çalõşan müdürlükler 
vardõr. 
 
Bu gün otomasyon uygulamasõna geçilmiş müdürlüklerde kullanõlan paket program ile bazõ 
işlemlere yönelik akit hizmetleri bilgisayarla karşõlanabilmektedir.  
 
Akit düzenlemeye yönelik bazõ kolaylõklar da getirilmiştir. 2644 sayõlõ Tapu Kanununun 26. 
maddesine 3000 sayõlõ Kanunla eklenen ek fõkra ile; konut yapanlara, ihracatçõlara, turizm tesisi 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 73 

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 gayri menkullerin ipotek işlemleri, alacaklõ, borçlu ve varsa kefilleri 
arasõnda yapõlan kredi ve borç sözleşmelerine istinaden tapuya tescil edilmektedir. 
 
Yine, 3163 sayõlõ Kanunla tarõmsal kredi sebebiyle bankalar ve kamu kurum ve kuruluşlarõ 
lehine teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemlerinde de kolaylõk getirilerek bu 
işlemler resmi senet düzenleme gereğinden  muaf tutulmuştur. 
 
Bankalarõn ipotek işlemleri tapu sicil müdürlüklerinde sayfalarca resmi senet yazõlmasõnõ, bu 
konuda yoğun bir emek ve zaman harcanmasõnõ gerektirdiğinden Genel Müdürlüğün olumlu 
görüşü alõnmak kaydõyla bankalarca matbu resmi senet düzenlenmesine imkan sağlanmõş, bu da 
uygulamaya önemli bir  yenilik ve kolaylõk getirmiştir. 
 
Tapu sicil müdürlükleri, akit düzenlemeden önce ayrõntõlõ bir araştõrma yaparlar. Öncelikle 
talepte bulunan kişinin hak sahibi olup olmadõğõnõ, tasarruf ehliyetinin bulunup bulunmadõğõnõ, 
kayõt, belge ve nüfus bilgileri yardõmõyla tetkik ve teyid ederler. Varsa temsilciye ait bilgi ve 
belgeler istenir. Talep edilen akit bütün bu araştõrmalar sonucunda hiç bir tereddüt yok ise 
karşõlanmaktadõr. 
 
Tapu işlemlerinde personelin bütün titizliğine rağmen çok ender olarak karşõlaşõlan hatalõ işlem 
sayõsõ, müdürlüklerin bir yõllõk yevmiye sayõsõ ve iş hacmine orantõlandõğõnda cüzi bir rakam 
tutmaktadõr ki, yeni düzenlemelerle bununda giderilmesine çalõşõlmaktadõr. 

B.1.2.c-  Tescile Yönelik Hizmetler : 
 
Tapu sicil müdürlüklerince düzenlenen akitler ancak yevmiye defterine alõnarak tapu kütüğüne 
tescil ile hukuki sonuç doğurmaktadõr. 
 
Bir akit düzenlemesini gerektirmeyen işlemlere ise uygulamada �Akitsiz İşlemler� denmektedir. 
Bunlar icap ve kabulün bir araya gelerek uyuşmasõnõn gerekmediği, tek taraflõ iradeyle 
yapõlabilen işlemlerdir.  Akitsiz işlemlerde bu tek tarafõn iradesi resmi senet yerine, Tescil 
İstem Belgesine yazõlmaktadõr. 
 
Medeni Kanunun hükümlerine göre taşõnmaz mal mülkiyetinin edinilmesi veya üzerinde ayni 
bir hakkõn kazanõlmasõ, ancak akdin veya istem belgesinin yevmiyeye alõnarak tapu kütüğüne 
tescil edilmesine bağlõdõr.  
 
Tescilden amaç, hakkõn aleniyetini  sağlamaktõr. Her tescilin mutlaka geçerli bir hukuki sebebe 
dayalõ olarak yapõlmasõ gerekir. İşte bu geçerli hukuki sebebi yukarõda sözü edilen �akit ve 
tescil istem belgesi� oluşturur.  
 
Kural olarak tapu kütüğüne tescil zorunlu ise de, Medeni Kanun işgal, miras, kamulaştõrma, 
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cebri icra ve mahkeme kararõnda sözü geçen haklarõn iktisabõ için tescilin şart olmadõğõnõ 
belirterek, tescilin lüzumu ilkesine istisna getirmiştir. Uygulamada bunlara �tescilsiz kazanõm 
halleri� denmektedir. 
 
Tescil ile haklar açõklõğa kavuşur, ilgili olduğunu kanõtlayabilen bütün gerçek ve tüzel kişiler 
ile kamu kurum ve kuruluşlarõ tapu sicilindeki bu bilgilerden yararlanabilirler. Uygulamada 
belediye, adliye, bayõndõrlõk, ulaştõrma, bankacõlõk hizmetleri tapu sicilinden alõnan belge ve 
bilgiler õşõğõnda sağlõklõ yürütülebilmektedir. 7 Haziran 1994 tarihli ve 21953 sayõlõ Resmi 
Gazetede yayõnlanan Yeni Tapu Sicil Tüzüğünün 6. maddesi ile tescillerin de bilgisayar 
ortamõnda yapõlabilmesine olanak tanõnmõştõr. Şu anda otomasyon uygulamasõna geçilen il ve 
ilçelerde tesciller hem kütükler üzerinde ve hem de bilgisayar ortamõnda yapõlmasõna karşõn, 
zamanla kütük sisteminden vazgeçilerek tamamen bilgisayar ortamõnda tutulmasõna yönelik 
proje çalõşmalarõ devam etmektedir. 

B.1.2.d-   Arşiv Hizmetleri : 
 
Arşiv teriminin değişik zamanlarda değişik şekillerde tarifi yapõlagelmiştir. Arşiv, kurumlarõn 
gerçek ya da tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu meydana gelen ve bu amaçla saklanan 
dökümantasyon, söz konusu dökümanlara bakan kurum ve bunlarõ barõndõran yerler olarak 
tanõmlanabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra arşivleri taşõnmaz 
mala ilişkin mülkiyet ve diğer haklarõn tesbit ve korunmasõnõ sağlamaktadõr. Ayrõca merkez 
arşivinde bulunan tapu tahrir defterleri, gerek yurt içinden ve gerekse yurt dõşõndan gelen 
araştõrmacõlarõn ekonomik, sosyal ve tarihî  konulardaki araştõrmalarõna kaynak teşkil 
etmektedir.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün faaliyetleri sonucu oluşan arşivi ayrõca birçok kamu 
Kurum ve Kuruluşunun da çalõşmalarõna yardõmcõ olmaktadõr. Merkez arşivinden başta 
mahkemeler olmak üzere bir çok kamu kuruluşunun ve vatandaşlarõn talebine istinaden yõlda 
yaklaşõk  250.000 adet kayõt örneği çõkarõlmakta ve belli bir plan dahilinde Tapu Sicil 
Müdürlüklerindeki eski yazõlõ (Osmanlõca-Arap Alfabesi ile ) zabõt-kayõt defteri de yeni yazõya 
(Türkçe-Latin Alfabesi) çevrilmektedir. Tasnifi yapõlmamõş belgenin bulunmadõğõ merkez 
arşivindeki tapu tahrir defterleri üzerinde 1999 yõlõnda 41 adet yerli ve 2 adet de yabancõ 
uyruklu olmak üzere toplam  43 adet araştõrmacõ çalõşma yapmõştõr. 
 
Merkez Arşivinde; 
 
1-  En eski belge olarak fetihten 7 sene sonra düzenlenmiş 1460 tarihli, ceylan derisi üzerine 
yazõlmõş 65.30 metre uzunluğundaki �Ayasofya Camii Vakfiyesi� nin de aralarõnda bulunduğu 
( 15 ila 19. yy.lara ait ) 2322 cilt Tahrir Defteri, 
 
2-   Mülkiyet hakkõnõn tanõnarak kayõt altõna alõnmaya başlandõğõ 1847 tarihinden 1933 tarihine 
kadar milli sõnõrlar dahilindeki  yerlere ait 14.023 cilt Zabõt-Kayõt Defteri,  
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3- 1847 tarihinden 1914 tarihine kadar milli sõnõrlar haricindeki yerlere ait 8.277 cilt Zabõt-
Kayõt Defteri,  
 
4- 933 tarihinden günümüze kadar 290.000 cilt ikinci nüsha tapu senedi, ipotek belgesi ve 
ipotek terkin cetveli, 
 
360.000 Cilt ikinci nüsha tapu kütüğü, 
 
 1001 Cilt tablo-mahzen defteri, 
 
1925-1967 yõllarõ arasõndaki döneme ait köy sõnõr kayõtlarõ ve mer�a tahsis  kararlarõ, 
 
Tapu Sicil Müdürlükleri Arşivlerinde İse; 
 
Zabõt-Kayõt Defteri, tapu kütüğü, kat mülkiyeti tapu kütüğü, resmi senet, yevmiye defteri, 
vekaletten azil defteri, tablo-mahzen defteri, evrak geliş-gidiş defteri, kadastro beyannameleri, 
harita, proje vb. dökümanlar bulunmaktadõr.  
 
B.1.2.e-  Kuruluşlara  Yönelik Diğer Hizmetler 
 
Tapu hizmetleri taşõnmaz mal mülkiyetinin korunmasõ ve kullanõlmasõnõn yanõ sõra, sosyal ve 
ekonomik ilişkilerde önemli bir yer oluşturmakta, gayri menkullere ilişkin haklarla, işlemleri 
düzenleyici ve yönlendirici bir role sahip bulunmaktadõr. 
 
Tapu hizmetleri, ülke kalkõnmasõnda çok önemli rolleri bulunan, toprak düzenlemeleri ve 
toplulaştõrma, kamulaştõrma, yol-su-baraj ve elektrik hizmetleri, vergi düzenlemeleri ve benzeri 
özel ve kamusal faaliyetlerin temelini teşkil etmektedir.  
 
Esasen akit ve tescil işlemleri dõşõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõna ve özel hukuk tüzel 
kişilerine yönelik diğer hizmetler, tapu hizmetleri içerisinde büyük bir yer teşkil etmektedir.  
 
 
Bu hizmetleri aşağõdaki şema ile genel olarak tasnif etmek mümkündür. 
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BELEDİYELERE 
YÖNELİK HİZMETLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPU 
 
 

HİZMETLERİ 

YARGIYA YÖNELİK 
HİZMETLER 

BAYINDIRLIK VE İSKAN 
BAKANLIĞINA YÖNELİK 
HİZMETLER 

MALİYE BAKANLIĞINA 
YÖNELİK HİZMETLER 

İSTATİSTİK 
ENSTİTÜSÜNE  
YÖNELİK HİZMETLER 

ENERJİ VE TABİİ 
KAYNAKLAR 
BAKANLIĞINA YÖNELİK 
HİZMETLER 

TURİZM BAKANLIĞINA 
YÖNELİK HİZMETLER 

ULAŞTIRMA 
BAKANLIĞINA  
YÖNELİK HİZMETLER 

TARIM VE KÖYİŞLERİ 
BAKANLIĞINA YÖNELİK 
HİZMETLER 

SANAYİ VE TİCARET 
BAKANLIĞINA YÖNELİK 
HİZMETLER 

BANKALARA YÖNELİK 
HİZMETLER 

ORMAN BAKANLIĞINA 
YÖNELİK HİZMETLER 

MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞINA YÖNELİK 
HİZMETLER 

KOOPERATİFLERE 
YÖNELİK HİZMETLER 

DERNEKLERE YÖNELİK 
HİZMETLER 

ŞİRKETLERE YÖNELİK 
HİZMETLER 

KÜLTÜR BAKANLIĞINA 
YÖNELİK HİZMETLER 

SENDİKALARA 
YÖNELİK HİZMETLER 

VAKIFLARA YÖNELİK 
HİZMETLER 

DİĞER TÜZEL KİŞİLERE 
YÖNELİK HİZMETLER 
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Bu hizmetler içinde yargõya yönelik hizmetler yoğunluğu teşkil etmektedir. 
Bunun yanõ sõra yerel yönetimlerin teknik hizmetlerinden yeşil kart uygulamasõna kadar ilk 
bakõşta göze çarpmayan birçok hizmetin yerine getirilmesi tapu hizmetlerinden alõnan bilgilerle 
mümkün olmaktadõr.  
 
B.2-  TAPU HİZMETLERİNİN TANIMI 
 
Tapu sicili, taşõnmaz mal ile üzerindeki haklarõn durumlarõnõ göstermek üzere, Devletin 
sorumluluğu altõnda tescil ve açõklõk ilkelerine göre tutulan sicildir.  
 
Tapu hizmetleri ise gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarõndan gelecek akit ve 
tescile yönelik mevzuata uygun taleplerin karşõlanmasõdõr. 
 
B.3-   MEVCUT DURUM 
 
B.3.1- Dünyadaki Durum   : 
 
Dünya genelinde Liberal bir hukuk devletinde hukuk düzeninin kurulmasõnda mülkiyet 
hukukunun yeniden düzenlenmesi özel bir öneme sahiptir. Bu alandaki yasal hükümler sadece 
toprağõn sosyo ekonomik değeri dolayõsõyla politik ve hukuksal önemi bakõmõndan değil 
zamanõmõzda geniş ölçüde uygulanmaya başlanan reformlar bakõmõndan da büyük önem 
taşõmaktadõr. 
 
Tapu hizmetleri, uygulanan başlõca sistemler yönüyle değerlendirildiğinde, karşõmõza aşağõda 
ana başlõklarõ  ile verilen sistemler çõkmaktadõr. 
 
Orta Avrupa Tapu Sicili Sistemi 
 
Orta Avrupa tapu sicili incelendiğinde, sisteme kuvvetli tarihsel bağlarõn hakim olduğu ve 
geleneklerin yön verdiği görülür. 18 inci yüzyõl Alman devletleri ve Avusturya�da yasal 
mevzuatõn, toprak kredisinin teşvikini bir  ihtiyaç olarak ortaya koymasõyla, tapu sicil 
sistemlerinde bir takõm gelişmeler olmuştur. Ana kütüğün geliştirilmesi, taşõnmaz mal sayfa 
sistemine göre ana kütüğün değişik bölümlerinde kayõtlarõn sõnõflandõrõlmasõ, ana kütüğün 
kadastro planõ ile bağlantõsõ, sõralõ kütük oluşturma, mülki idare için tapu kütüğünün kurulmasõ 
ve yürütülmesinde koordinasyon, kayõt esaslarõnõn tespiti, sicile bağlõ güven koruma, (Pozitif 
Yayõn Prensibi) şahsi menfaatlerin gizli tutulmasõ, mali menfaatlerin gizli tutulmasõ, imtiyazlõ 
ipotek tesisi gibi konularda yapõlan çalõşmalarla sistem geliştirilmiştir. 19.  yüzyõldaki 
gelişmeler ise tapu sicil hukukunda daha geniş uzlaşma şeklinde kendini gösterir.  
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Torrens  Sistemi  : 
 
İngiliz sömürge memurlarõndan Sir Robert Torrens tarafõndan Avusturalya�da geliştirilen bir 
sistemdir. Avrupa ve dünyadaki sistemlerin hepsi Orta Avrupa tipine dayanmaktadõr.. Torrens 
Sistemi, Orta Avrupadaki gibi, silsile tarzõ tapu sicili oluşturma, gerçek folye ve kayõt kurallarõ 
temeline dayanõr. Önceki haklarõn tetkiki koşulu vardõr. Kayõtlõ malike verilen sertifika daha 
sonraki hak sahibi veya alacaklõya tapu kaydõna eşdeğerde bir güven sağlar. Torrens Sistemi 
işlem koruma ve mülkiyet koruma arasõnda adil bir menfaat dengesi kurmada oldukça 
kuvvetlidir. Tapu memurlarõnõ hatasõndan kaynaklanan hak kayõplarõnda tazminat fonu 
vasõtasõyla gerçek hak sahibini korur. İngilterede kayõtlarõn yarõsõ Torrens  kayõtlarõdõr. 
 
Senetlerin Tescili : 
 
Anglo Amerikan bölgesinde Torrens Sistemi karşõsõnda bu sistem uygulanmaktadõr. Hatta 
Amerika Birleşik Devletlerinde kayõtlarõn etkisi için bazõ sõnõrlamalar getirilmiştir. Sistemin 
uygulamadaki asõl güçlüğü tapu araştõrmasõ koşuludur. Tapu işlerinde kaynağõna kadar 
gidilmesi gerekir. Bunun için standart 40 yõldõr. Mal iktisap eden kendinden önceki durumu 
bilmek zorundadõr.  
 
Tapu tetkikinde büyük veri yõğõnlarõ ile uğraşmak gerektiğinden bu işlemlerin kontrolü ve bu 
konudaki garanti-sigorta işlemleri avukatlarõn asõl uğraşõ alanõ haline gelmiştir. Bu çalõşma 
kapsamlõ düzenli ve bilgisayar ortamõnda kadastro planlarõ ile çalõşmayõ gerektirmektedir. Bu 
sistemin dezavantajõ Torrens Sisteminde olduğu gibi eksik hukuki görüşme, daha az güvenlik 
ve parsel malikleri için oldukça yüksek maliyettir. Senetlerin tescil edildiği bu sistem 
İngiltere�de Amerika�dakinden daha masraflõ ancak mal sahibi için daha rizikosuzdur. 
İngiltere�de tapu tetkiki hem alõcõ ve hem de satõcõnõn aracõsõ (avukatõ) tarafõndan yapõlõr. 
Böylece, önceden kestirilemeyen kamu hukuku mülkiyet kõsõtlamalarõna karşõ koruma bu 
sistemde orta Avrupa�dakinden daha kuvvetlidir.  
 
Fransa Sistemi  : 
 
Bu sistemde, ayni hak değişiklikleri bir forma bağlõ olmayan anlaşmalarla yapõlõr. Bunun  en 
önemli istisnasõ sanayi yapõ sahiplerinden konut satõn almadadõr. Fransõz hukukunda bütün ayni 
haklar alanõnda tescil esaslarõna yabancõlõk olduğunda Anglo Amerikan Sisteminde (Senet 
Tescili) olduğu gibi (30 yõl) evveliyatõna inmek gerekir. Üçüncü şahõslara karşõ ayni hak 
sahipliği kayda bağlõ olduğundan ve ayrõca devir temlik yapanõn yani rehin isteyenin önceki 
kaydõ bir devir temlik mükellefiyeti  gerektirdiğinden dolaylõ bir kayõt sorumluluğu vardõr. Bu 
dolaylõ kayõt sorumluluğu, yalnõzca noter belgeleri yayõnlanabildiği için tapunun noterde  tasdik 
edilmesi şeklinde kendini gösterir. 1955 �te oluşturulan arazi kartlarõ teknik bakõmdan orta 
Avrupa tapu kütüğüne benzemektedir. Bu sistem Fransa�nõn yanõ sõra Belçika, Lüksemburg ve 
nispeten de İtalya�da uygulanmaktadõr.  
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Diğer Sistemler  : 
 
En barizi Hollanda ve İspanya sistemleridir. Bu sistemler Fransõz sistemi ile Orta Avrupa 
Sistemi arasõnda bir konuma sahiptirler.Doğu Almanya, Polonya,  Macaristan,  Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya,  Hõrvatistan, Slovenya , Yugoslavya, Bulgaristan, Letonya , Estonya, 
Litvanya gibi reform devletlerinde taşõnmaz mal konusunda hõzlõ bir özelleştirme  yaşanmõş, ilk 
önce planlanan ve gerçekleştirilen serbest noterliğin yeniden oluşturulmasõ olmuştur. Reform 
ülkelerinde tapu kütüğü içeriğinin güncelleştirilmesi ve ana kütüğün yeniden oluşturulmasõ 
öncelikli bir görevdir.  
 
Aleniyet konusunda Avrupa ülkelerinde çok farklõ düzenlemeler söz konusudur. Avusturya, 
Macaristan, Slovenya, Hõrvatistan ve diğer eski Yugoslavya�ya bağlõ ülkeler, Polonya ve yeni 
yasasõ ile Çek Cumhuriyetinde sõnõrsõz bir aleniyet ilkesi geçerlidir. Almanya ve İsviçre�de tapu 
kütüğü ilgilisine açõktõr. Şüphesiz noterler bundan muaftõr. Fransa ve İngilterede kayõtlarõn 
doğrudan incelenmesi mümkün değildir, sadece kopyasõ verilir.  
 
A.B.D. , Avustralya, İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, 
Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, İtalya gibi ülkelerde tapu işlemleri elektronik anlamda 
bilgisayarlar vasõtasõyla yapõlmaktadõr. Bu ülkelerin hemen hepsinde tapu işlemleri noterler 
aracõlõğõ ile gerçekleştirilmektedir.  
 
 
B.3.2- Geçmişten Günümüze Türkiye�deki Tapu Hizmetleri 
 
 Osmanlõ Devletinin kuruluş bünyesine hakim olan asker devlet anlayõşõ ve İslam Hukukunun 
etkisi arazi rejiminin esasõnõ oluşturmuştur. Arazi, gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunanlar ile 
mülk olmayanlar diye ikiye ayrõlmõştõr. Mülk ve vakõf olanlar dõşõnda kalan bütün arazi 
Devletin mülkü olup, buna Miri Arazi ismi verilmiştir.  
 
Osmanlõ toprak yönetimi �Dirlik� (timar) sistemi içinde yürütülmüştür. Bu sistem hem idari, 
hem askeri hem de tarõma dayalõ ekonominin sürdürülmesinde en önemli rolü oynamõştõr. 
Dirlik terimi, eski İslam ve Türk devletlerinde �İkta� (toprak verme) şeklinde görülen usulün 
Osmanlõ İmparatorluğundaki karşõlõğõdõr. 
 
Osmanlõ Devletinde savaşla kazanõlan topraklarõn büyük kõsmõnõn kuru mülkiyeti Devlete ait 
olmak üzere ve yararlanma hakkõ kişilere verilmek suretiyle Miri Arazi veya Memleket Arazisi 
denilen bir arazi çeşidi ve devlet adõna bu toprağõ tefviz ve idareye yetkili olan Dirlik veya 
Tõmar sahipleri oluşmuştur. Bunlara �Sahib-i arz� denilmiştir. Dirlik veya Tõmar Sistemi, İslam 
Hukukunda mülk ve sahih vakõf olan arazinin dõşõnda kalan ve mülkiyeti Hazineye ait bulunan 
arazinin yõllõk vergilerinin ve öşür hakkõnõn bir kõsmõnõn belirli bir hizmet karşõlõğõ yönetilmesi 
olarak tanõmlanan ikta Sistemine uygun olarak kurulup geliştirilmiştir. 
 
Dirlik sahipleri, Devlete ait olan miri araziyi işletmek üzere köylüye dağõtõrlardõ. Yararlanma 
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hakkõnõn köylüye verilmesine �Tefviz� adõ verilmiştir. Dirlik sahipleri, dirlik içinde bulunan 
topraklarõn maliki olmadõklarõ gibi yararlanma hakkõna da sahip değillerdi. Dirlik sahiplerinin 
Devlete olan yükümlülükleri ise, memleketin savunmasõ ve yeni savaşlar için asker yetiştirmek 
ve bunlarõn teçhizatõnõ sağlamak ve sõnõr boyundaki kalelere bakmaktõ. 
 
Dirlik sahipleri, köylülere tefviz ettikleri bu miri araziye karşõlõk tapu resmi adõ altõnda bir para 
alarak onlara da yararlanma haklarõnõ belirlemek üzere �Temessük� denilen bir belge verirlerdi. 
Köylü ise, ayrõca her yõl o yõlõn ürünü üzerinden �icare-i muaccele� adõ verilen bir vergiyi dirlik 
sahibine ödemek zorundaydõ. Buna öşür ismi de verilmiştir. 
 
Miri araziye ilişkin arazi alõm ve satõmõ tevfiz ve ihale işleri Tanzimatõn ilanõna 1255 (1839) 
kadar dirlik (Tõmar ve Zeamet) sahipleri tarafõndan, bu tarihten sonra da 1263 (1847) tarihli 
�Tapu Hakkõnda İcra Olunacak Nizamat� esaslarõ çerçevesinde Arazi Kanununun yürürlüğe 
girdiği 1274 (1858) tarihine kadar mültezim ve muhasõllar tarafõndan yürütülmüştür. 
    
Mülk olmayan topraklarõn genel ve ağõrlõklõ tahriri 950 (1534) ila 1050 (1634) tarihleri arasõnda 
yapõlmõştõr. 
 
Osmanlõ Devletinin o zamanki hudutlarõ içerisinde bulunan bütün şehir, kasaba ve köylerdeki 
arazi, hayvan çeşitleri belli başlõ tarõm ürünleri ve bunlarõn miktarlarõ, orman, koru, mer�a, 
yaylak ve kõşlaklarla bunlarõn hangi köy ve kasabaya ait olduğu, arazinin nev�ileri Divan 
katipleri denilen memurlar vasõtasõyla özenle araştõrõlõp tespit edilerek defterlere geçilmeye 
başlanmõştõr. 
 
Tahrir işlemlerinin yapõldõğõ döneme ait tahrir defterlerinden 2322 cildi  Kuyud-õ Kadime veya 
Kuyud-õ Hakani defterleri adõ altõnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza 
edilmektedir. Bu kayõtlar miri ve vakõf arazilerinin belirtilmesine dayalõ olup, şahõslarõn tasarruf 
ve mülkiyet haklarõyla bir ilgisi yoktur. Daha açõk bir ifadeyle özel mülkiyete esas olacak hiçbir 
bilgiyi içermemektedir. 
 
Tahrir defterleri; Mufassal, İcmal, Derdest, Evkaf, Ruznamçe ve Kal�a ve Mustahfazat 
Defterleri olarak gruplara ayrõlmaktadõr. 
 
Yargõtay 14. Hukuk Dairesi 30.06.1976 tarih ve 2954-3862 Esas sayõlõ kararõnda, bu kayõtlarõn 
kesin delil niteliğinde sayõlacağõna işaret etmiştir. 
 
Osmanlõ Devletinde, Devletin mülkü sayõlan topraklarõn yanõnda kişilere mülkiyet hakkõ 
tanõyan topraklar da vardõ. Bu topraklar müslümanlarõn mülki ise, arazi-i öşriye, müslüman 
olmayanlarõn mülki ise arazi-i haraciye adõnõ alõrdõ. 
 
Mülk arazinin, miri araziden farkõ, her türlü tasarrufa konu olabilmesidir. Yani mülk sahibi 
malõnõ başkasõna satabilir, kiraya verebilirdi. 
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Mülk araziye, fõkõh hükümleri uygulanmõş ve bunlarla ilgili işlemlere şer�iye mahkemelerinde 
bakõlmõştõr. Bu nedenle, gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkõnõ ispat için kişilere yazõlõ delil 
sağlayan kuruluş şer�iye mahkemeleridir. Şer�iye mahkemeleri bu işi hüccetlerle yapmõştõr. 
Hüccet, şer�iye mahkemelerinden verilen bir hak veya sahiplik gösteren resmi belge 
anlamõndadõr. 
 
7 Cemaziyelevvel 1263 (1847) tarihinde yayõmlanan kanun ve bu kanuna dayanõlarak yürürlüğe 
konulan 5.Cemaziyelahir 1263 (1847) tarihli �Tapu Hakkõnda İcra Olunacak Nizamname� ile; 
miri araziye ilişkin tasarrufi işlemlerde verilecek senetlerin Defter-i Hakani Eminliği idaresinde 
oluşturulan Defterhane-i Amire Kaleminde kayõtlarõnõn tutulmasõ ve tapu senetlerinin 
Defterhaneden verilmesi esasõ kabul edilmiştir. Böylece Defterhane-i Amire Kalemi, 
mahallindeki miri araziye ilişkin tasarrufi işlemlerde verilecek senetlerin kaydõ, muhafazasõ ve 
tuğralõ tapu senetlerinin buradan yazõlarak mal sahiplerine iletilmesi görevi ile yetkili 
kõlõnmõştõr. 
  
Defter-i Hakani Eminliği idaresinde kurulan Defterhane-i Amire Kalemi�nin kuruluş tarihi olan 
5.C.Ahir 1263 (21 Mayõs 1847) tarihi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş tarihi 
olarak benimsenmiştir. 
 
Defterhane-i Amire Kaleminde düzenlenen tapu kayõtlarõ, arazinin bağlõ bulunduğu vilayet, 
kaza, bucak ve köyü ile arazinin mevkiini, hudutlarõnõ, yüzölçümünü, o gayrimenkulün kimden 
kime ne suretle geçtiğini, iktisap sebebini ve sahiplerini gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu 
kayõtlar oluşturulduktan sonra alõm satõm, intikal gibi nedenlerden dolayõ şahõslar arasõnda 
meydana gelen tedavüller, hem bu kayõtlar üzerinde hem de ilgililerin elindeki tuğralõ tapu 
senetlerinden izlenmiştir. 
 
Bilahare bu usul terk edilerek, her işlem için yeni kayõt düzenlenmesi ve yeni tapu senedi 
verilme usulü kabul edilerek, eski kayõtla yenisi arasõnda bir bağlantõ meydan getirilmiş ve bu 
usule �münakale� denilmiştir. 
 
Bu dönemde arazi tasarrufunun düzenli olarak yürütülmesine esas olacak bir kanun mevcut 
değildi. Bu konudaki boşluğun doldurulmasõnõ teminen 7 Ramazan 1274 (1858) tarihli �Arazi 
Kanunu� yürürlüğe konulmuştur.  
 
1274 (1858) tarihli �Arazi Kanunu� ile, arazi rejiminin hukuki düzen altõna alõnmasõ 
öngörülmüştür. Arazi Kanunu�nun 1. Maddesi; araziyi; arazi-i memluke, arazi-i miriye, arazi-i 
mevkufe, arazi-i metruke ve arazi-i mevat olarak beş guruba ayõrmõştõr. Ancak, bu beş çeşit 
arazinin hepsine ilişkin hükümleri kapsamõna almamõştõr. Nitekim kanunun 2. Maddesinde, 
mülk araziye ilişkin hükümlerin fõkõh kitaplarõ ve mecellede yer aldõğõna işaret edilmiştir.  
 
1274 (1858) tarihli Arazi Kanununun yayõmõndan sonra kabul edilen 8 Cemaziyelahir 1275 
(1859) tarihli �Tapu Nizamnamesi� ile, Miri Arazinin tefviz ve ihalesine mal memurlarõ 
denilen defterdar, mal müdürleri, kaza müdürleri ve tapu katipleri yetkili kõlõnmõş, mültezim ve 
muhasõllarõn görev ve yetkileri son bulmuştur. Anõlan nizamnamenin tatbiki dolayõsõyle ilk defa 
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takrir komisyonlarõ oluşturulmuştur.  
 
Taşra teşkilatõ 18 Safer 1284 (1868) tarihli �Tapu Mesalihi Hakkõnda Talimat� ile 
teşkilatlanmasõnõ tamamlamõştõr. Buna göre; her sancakta bir arazi memuru ve maiyetinde iki 
veya üç katip, kazalarda ise birer tapu katibi bulunacak şekilde teşkilatlandõrõlmõş ve bunlar 
Merkez Vilayette bulunan bir müdür, bir muavin ve yedi katip�ten oluşan Defterhane-i Hakani 
Müdürlüğüne bağlanmõştõr. Kaza, Sancak ve Vilayet teşkilatõ ise Merkezde Defterhane-i 
Hakani Emanetine bağlõ kõlõnmõştõr.  
 
1288 (1872) tarihinde �Yoklama usulü� getirilmiştir. Yoklama usulü demek, şahõşlarõn 
tasarruflarõ altõnda bulunan miri arazinin (tarla, çayõrlõk, yoncalõk, harman yeri, yaylak, kõşlak 
ve koruluk gibi) yetkili memurlar vasõtasõyla yerlerinde görülüp incelenerek mevki ve 
hudutlarõnõ, tahmini yüzölçümünü, ne suretle tasarruf altõna alõndõğõnõ ve iktisap hakkõnõ, 
sahibinin ismi ve şöhretini göstermek üzere köy köy, şehir ve kasabalarda mahalle mahalle tapu 
kayõtlarõnõn meydana getirilmesi sistemi demektir. Yoklama usulü 1288 (1872) tarihinde 
başlatõlmõş olup 1325 (1909) tarihinde uygulamaya son verilmiştir.  
 
Yoklama usulü ile meydana getirilen yoklama esas defterlerinin sonlarõ, yoklamayõ yapan 
memur ile o yerin ihtiyar heyeti tarafõndan mühürlenip imza edildikten sonra idare heyetlerince 
tasdik edilirdi. İdare heyetlerince tasdik edilmiş olan yoklama esas defterlerinin tapu harçlarõ 
tamamen tahsil edilip tapu idarelerince sahiplerine muvakkat tasarruf ilmuhaberi verildikten 
sonra birer örneği aynen çõkarõlarak Defterhaneye gönderilirdi. Bunlar, kesin tapu kaydõ 
niteliğindedir. İdare heyetlerinin inceleme ve tasdikinden geçmedikleri için tahakkuk ettirilen 
tapu harçlarõnõn tahsili cihetine gidilmemiş olan ve sonuç olarak Defterhaneye gönderilmemiş 
bulunan defterlerdeki kayõtlar ise, tapu kaydõ sayõlmaz, bunlar ispat vesikasõ mahiyetini haizdir.  
 
1263 (1847) tarihinden itibaren tesis olunan tapu kayõtlarõ ile 1288 (1872) tarihinde başlayan 
yoklamalar yalnõz miri araziye ilişkindi. Çünkü o tarihlerde mülk adõ verilen hem tasarruf hakkõ 
hem de rakabesi (bir malõn sahipliği) kişilere ait olan her nev�i binalarda, arsa, bağ ve bahçelere 
ilişkin alõm, satõm, intikal vesaire muameleleri yapma yetkisi tapu idarelerine verilmemişti. 
Mülk gayremenkullerin muameleleri şer�iye mahkemelerinde tescil edilir ve ilgililerine şer�iye 
hücceti denilen belgeler verilirdi.  Vakõf gayrimenkuller için ya mütevveli denilen vakõf 
temsilcileri veyahut evkaf idareleri tarafõndan kayõtlarõ tutularak sahiplerine senetler verilmiştir. 
 
Bilahare 28.8.1290 (1874) tarihli nizamname ile mülk gayrimenkul mallara, 26.7.1291 (1875) 
tarihli nizamname gereğince mazbut ve mülhak vakõflarõn yalnõz arazisine, 23.3.1292 (1876) 
tarihli nizamname ile de mazbut ve mülhak vakõflarõn musakkafat ve müstegilatõna ait her nevi 
muamelenin tapu idarelerince yapõlmasõ ve tapu senetlerinin defterhaneden verilmesi usulü 
kabul edilmiştir. Malsahiplerine verilen tuğralõ tapu senetlerinin Defterhanede doldurularak 
mahallerine gönderilmesi usulü, 1325 (1909) senesinin Ağustos ayõndan itibaren kaldõrõlarak bu 
yetki mahalli tapu idarelerine bõrakõlmõştõr.  
 
Tapu idarelerince Miri, Mülk ve Vakõf gayrimenkuller için başlangõçta ayrõ ayrõ defterler tesis 
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edilmeye başlanmõştõr. Gayrimenkullerin nevileri itibariyle ayrõ ayrõ defter tutma usulü 1300 
(1884) senesinden sonra kaldõrõlmõş; mülk, miri ve vakõf nevilerinden olan bütün gayrimenkul 
mallarõn kayõtlarõ bir deftere işlenmeye başlanmõştõr. İşte tapu idarelerindeki kayõtlar 1288 
(1872) tarihinden sonra tutuluş tarzlarõ ve mahiyetleri itibariyle iki kõsma ayrõlmaktadõr. 
Bunlardan birisi mahallerine gönderilen memurlar tarafõndan her köy ve mahalle için her nevi 
gayrimenkule bir numaradan itibaren o yerdeki gayrimenkullerin yoklamasõ tamam oluncaya 
kadar müteselsil bir sõra numarasõ verilmek suretiyle ayrõ ayrõ defterler halinde meydana 
getirilmiş kayõtlardõr. Bunlara yoklama kaydõ adõ verilmektedir. Diğeri de tapu idarelerine iş 
sahipleri tarafõndan her gün yapõlan müraacatlara göre, yine bir numaradan başlayõp ay sonuna 
kadar teselsül eden sõra numarasõ altõnda ay esasõ üzerine tutulan defterlerdir. Bunlara da daimi  
kayõt denilmiş ve 1310 (1894) tarihinden itibaren de tapu kayõtlarõnõn hudutlarõ cihetlendirilerek 
yazõlmaya başlanmõştõr. 
 
Daimi kayõtlar günlük müracaat ve muamele itibariyle ve ay esasõ üzerine tutulmakta ve bir 
defter dolunca diğerine başlanmakta olduğu için, bu defterler yoklama usulünde olduğu gibi 
köy ve mahalleye ayrõlmõş vaziyette değildir. Yani daimi defterlerinde o kazanõn muhtelif köy 
ve mahallelerine  ait ve başka başka şahõslar adõna kayõtlõ birden fazla gayrimenkulün kayõtlarõ 
bulunmaktadõr. Bu yüzden daimi defterlerde herhangi bir köy veya mahallede bir kişi adõna 
gayrimenkul kaydõ olup olmadõğõnõ derhal tespit etmek güçtür. Bu nedenle tapu idarelerinde 
mevcut daimi defterlerdeki kayõtlarõn her köy ve mahallesi için ayrõca birer arama defteri 
(fihrist defteri) düzenlenmiştir. 
 
1315 (1899) yõlõndan sonra tutulan kayõtlarõn bulunduğu defterlere tapu idarelerince özel bir 
isim olarak �Zabõt-Kayõt Defteri� denilmiştir. Bu defterler, hem tescil hem de akit tablosunu 
haizdir. Kadastrosu yapõlmayan yerlerde tapu idareleri tarafõndan tutulan zabõt defterleri 
kullanõlmakta olup, bütün kayõtlar  bu defterler üzerinde işlenmektedir. Kadastrosu yapõlarak 
modern tapu sicilleri meydana getirilinceye kadar işlemler zabõt defterleri üzerinde 
görülecektir. 
 
1325 (1909) tarihinde muvakkat ilmuhaber usulü kaldõrõlmõş, takrir komisyonlarõnca alõnmakta 
olan takrirler, 17 Mayõs 1332 (1916) tarihli Nizamname ile Defteri-i Hakani müdür ve tapu 
memurlarõ tarafõndan iki şahit huzurunda alõnmaya başlanmõştõr. Böylece tapu daireleri görev 
ve sorumluluklarõnõn gereği olan yetkilerine kavuşmuştur. 
 
1263 (1847) tarihinde Defterhane-i Hakani Emaneti olarak kurulmuş olan bu kurum, 1277 
(1861) tarihinde Defterhane-i Hakani Nazõrlõğõ, 1329 (1913) tarihinde Defterne-i Hakani 
Eminliği ve 1338 (1922) tarihinde ise Umur-õ Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi, Tapu 
Umum Müdürlüğü adlarõnõ almõş ve 1341 (1925) tarihinde de teşkilata kadastro birimi ilave 
edilmiştir.  
 
1926 tarihinde yürürlüğe konulan 743 sayõlõ Türk Medeni Kanununun 916. Maddesi; tapu 
dairelerinin kuruluş ve görevlerinin düzenlenmesini özel kanunlarõna bõrakmõştõr.  
 
Kanunun bu hükmü ile; 25.6.1932 tarih ve 2015 sayõlõ �Tapu Sicil Müdürlüğü ve Tapu Sicil 
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Muhafõzlõğõ Teşkilatõna Dair Kanun� ile 29.5.1936 tarih ve 2997 sayõlõ �Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkõnda Kanun� yürürlüğe konulmuştur. 
 
2997 Sayõlõ Kanunla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müstakil bütçeli bir Genel Müdürlük 
olarak Maliye Bakanlõğõna bağlanan teşkilat 7.7.1939 tarihli ve 3707 Sayõlõ Kanunla Adalet 
Bakanlõğõna, 10.8.1951 tarihli ve 5840 Sayõlõ Kanunla da Adalet Bakanlõğõndan alõnarak 
Başbakanlõğa  bağlanmõştõr. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün idari yapõsõ 26.9.1984 tarih ve 3045 sayõlõ �Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkõnda Kanun� ile yeniden düzenlenmiş olup taşõnmaz mallara ilişkin 
akit ve tescil işlemlerine ait hizmetler halen ülke düzeyinde 16 sõ faaliyete geçirilen 22 bölge 
müdürlüğüne bağlõ 1001 adet Tapu Sicil Müdürlüğü tarafõndan yürütülmektedir.  
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Tapu Sicil Müdürlüklerinin Bölgelere Göre Dağõlõmõ 
 

B. 
No 

BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ 

İL 
SAYISI BAĞLI  İLLER MÜDÜRLÜK 

SAYISI 

I ANKARA 10 Ankara, Bolu, Çankõrõ, Çorum, Düzce, Kõrõkkale, 
Bartõn,Eskişehir,  Karabük, Kastamonu, Zonguldak 139 

II İSTANBUL 3 İstanbul, Sakarya, Kocaeli 77 

III İZMİR 6 İzmir, Manisa, Aydõn, Muğla,Denizli, Uşak 110 

IV BURSA 6 Bursa, Çanakkale, Balõkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik 78 

V KONYA 5 Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Afyon 70 

VI ANTALYA 3 Antalya, Isparta, Burdur. 42 

VII DİYARBAKIR 7 Diyarbakõr, Siirt, Batman, Şõrnak, Elazõğ, Tunceli, Bingöl 63 

VIII ERZURUM 6 Erzurum,  Erzincan,  Ağrõ, Kars, Ardahan,Iğdõr. 54 

IX TRABZON 6 Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Artvin, Rize, Bayburt, 63 

X SAMSUN 5 Samsun, Amasya, Sinop, Ordu, Tokat 64 

XI KAYSERİ 6 Kayseri , Nevşehir, Kõrşehir, Yozgat, Malatya, Sivas 78 

XII HATAY 4 Hatay , İçel,  Adana,  Osmaniye 53 

XIII GAZİANTEP 3 Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis 26 

XIV EDİRNE 3 Edirne, Tekirdağ, Kõrklareli 26 

XV VAN 4 Van, Bitlis, Hakkari, Muş 29 

XXI ŞANLIURFA 3 Şanlõurfa, Adõyaman, Mardin 31 

 TOPLAMLAR 80  1003 

 
12.08.1998/23431 Sayõlõ Resmi Gazete ile Bölge Müdürlüğü Sayõsõ 15� ten 21 �e, bilahare   
28.10.1999/23830 Sayõlõ Resmi Gazete ile Bölge Müdürlüğü sayõsõ 21�den 22 � ye çõkartõlmõş 
ve bunlardan Şanlõurfa Bölge Müdürlüğü faaliyete geçmiş olup, aşağõdaki bölge 
müdürlüklerinin faaliyete geçirilme çalõşmalarõ sürdürülmektedir.  
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XVI ELAZIĞ 4 Elazõğ,  Bingöl,  Malatya,  Tunceli 43 

XVII ESKİŞEHİR 4 Eskişehir,  Afyon,  Bilecik,  Kütahya 54 

XVIII DENİZLİ 3 Denizli,  Muğla,  Uşak 38 

XIX KASTAMONU 4 Kastamonu,  Zonguldak,  Bartõn,  Karabük 36 

XX SİVAS 2 Sivas,    Tokat 30 

XXII YOZGAT 2 Yozgat , Çorum 28 

 
  Tapu Sicil Müdürlüklerinde Çalõşan Personelin Unvan ve Sayõsõ Aşağõda Gösterilmiştir. 
 

BÖLGESİ TSM 
MÜDÜRÜ 

TSM 
MD.YRD ŞEF BİL. 

İŞL VHKİ SİC. 
MEM 

SİC. 
KAT 

ARŞ. 
MEM. 

HİZMET
Lİ TOPLAM 

ANKARA 107 164 50 2 319 40 26 40 108 856 

ANTALYA 33 37 17  95 16 10 4 26 238 

BURSA 73 63 39  140 22 11 19 52 419 

DİYARBAKIR 45 23 12  98 6 10 16 27 237 

EDİRNE 24 31 5  50 9 3 5 20 147 

ERZURUM 42 9 14  73 6 5 17 28 194 

GAZİANTEP 24 29 3 1 52 9 5 11 16 150 

HATAY 47 77 31 1 136 15 12 16 20 355 

İSTANBUL 77 134 37 1 196 49 29 21 50 594 

İZMİR 100 163 53 2 259 49 40 30 101 797 

KAYSERİ 54 44 26  118 20 11 22 59 354 

KONYA 46 38 25 1 133 53 13 13 49 371 

SAMSUN 47 39 26  112 17 17 13 31 302 

TRABZON 39 25 26 1 83 10 7 12 21 224 
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VAN 15 5 4 1 41 2 2 4 18 92 

ŞANLIURFA 18 19 11  59 6 8 10 14 145 

 
TOPLAM 
 

791 900 379 10 1964 329 209 253 640 5475 

 
 
Ülkemizdeki ekonomik ve sosyal gelişim; yeni ve farklõ niteliklerde tapu hizmetlerini gerekli 
kõlmakta, nicelik olarak da artõşlara yol açmõştõr. Aşağõdaki tablodan 7. Beş Yõllõk plan dönemi  
içerisinde tapu işlemlerinde meydana gelen artõşõn izlenmesi mümkündür. 
 

Tablo  1:  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlüğünce Gerçekleşen 
Yevmiye Sayõsõ: 

 

Yõllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Yevmiye Sayõsõ 2.325.280 2.335.621 2.170.000 2.475.665 2.313.174 2.500.000 

Kaynak  : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  
 

Tablo 2  :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Sicil Müdürlükleri, Personel ve 
Müdürlük Sayõlarõnõn Karşõlaştõrõlmasõ. 

 

Yõllar   1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Personel Sayõsõ 
 
5149 
 

5431 5114 5358 5710 5475 

Müdürlük 
Sayõsõ 

 
990 
 

998 1001 1001 1001 1001 

 
Kaynak  : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

 
İş hacminde meydana gelen artõş ile birlikte yeni kurulan ilçelerde tapu sicil müdürlüğü 
açõlmasõ zorunluluğu, müdürlük sayõsõnõn 7.  Beş Yõllõk plan döneminin ilk dört yõlõ içerisinde 
artõşõna yol açmaktadõr. 
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Tablo 3  : Tapu Sicil Müdürlüklerince Tahsil Edilen Harç ve Eğitime Katkõ Payõ 

Miktarlarõ. (Milyon) 
 

Yõllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Harç Miktarõ 6.614.141 17.030.373 33.615.974 73.740.874 149.426.671 179.638.325 

Eğitime Katkõ 
Payõ     17.973 12.911               

( 9 aylõk ) 
Kaynak  : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

 
Tablo 4  :Tapu Hizmetlerine Ayrõlan Toplam Ödenek Miktarõ.  (Milyon) 

 

Yõllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ödenek Miktarõ 453.946 753.360 1.425.174 2.944.886 6.521.403 11.898.610 

Kaynak  : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  
 
 

Tablo 5  : Tapu Hizmetlerine Ayrõlan  Ödenek Miktarõ ile Tapu Sicil Müdürlüklerince  
Gerçekleştirilen Harç  Miktarlarõ. (Milyon) 

                                                   

Yõllar 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ödenek Miktarõ 453.946 753.360 1.425.174 2.944.886 6.521.403 11.898.610 

Harç Miktarõ 6.614.141 17.030.373 33.615.924 73.740.874 149.426.671 179.638.325 

 
Kaynak  : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  

 
7. Beş yõllõk plan dönemi içerisinde Devlet tarafõndan tapu hizmetlerinden tahsil edilen harç 
miktarõ, aynõ dönem içerisinde Tapu Hizmetlerine ayrõlan ödeneğin yaklaşõk  20 katõna karşõlõk 
gelmektedir.  
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MEVCUT DURUM  YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 
7. Beş yõllõk kalkõnma planõnda gösterilen hedef ve amaçlara tam anlamõyla ulaşõlamadõğõndan, 
8. Beş yõllõk kalkõnma planõnda da bu sorunlar devam etmektedir. Bu itibarla eski planda yer 
alan sorunlar ve çözüm önerileri  bu planda da yer almõştõr. 7. Beş yõllõk plan amaçlarõ 
doğrultusunda tapu hizmetlerine yönelik yasal ve idari düzenlemeler aşağõda özetle ifade 
edilmiştir. 
 
Yasal Düzenlemeler  : 
 
1930 yõlõnda yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü geçen süre içerisinde mevzuatta meydana gelen 
değişikliklere ve gelişen teknolojiye  paralel olarak yeniden düzenlenmiş ve yeni Tapu Sicil 
Tüzüğü Resmi Gazetenin 7 Haziran 1994 gün 21953 sayõlõ nüshasõnda yayõmlanan 18 Mayõs 
1994 gün, 94/5623 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõ ile yürürlüğe konulmuştur. 
 
Taşõnmaz mallarõn devir, temlik ve ayni hak tesisi işlemlerine aracõlõk eden kişilerin 
niteliklerini belirlemek, yapacaklarõ faaliyetleri organize edip disiplin altõna almak amacõyla 
hazõrlanan �Emlak Müşavirliği Kanun Taslağõ�nõn  kanunlaştõrõlmasõ amacõyla çalõşmalar 
devam etmektedir. 
 
2644 Sayõlõ Tapu Kanununun yeniden düzenleme çalõşmalarõ devam etmektedir. 

İdari Düzenlemeler   : 
 
Tapu işlemlerinin bilgisayar ortamõnda yapõlmasõna başlanmõş, pilot bölge olarak seçilen 
Çankaya İlçesinde olumlu sonuç alõnmõştõr. Uygulama hali hazõrda 602 tapu sicil müdürlüğüne 
yaygõnlaştõrõlmõştõr. Bu uygulamanõn bütün müdürlüklere yaygõnlaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
Ayrõca, Maliye Bakanlõğõ ve Belediyelere verilen bilgilerin On-Line olarak 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 imkanõ sağlanmõştõr. 
 
Talebe bağlõ, işlemlerde Döner Sermaye çerçevesinde yapõlan işlerin kapsamõ genişletilmiştir. 
 
Bilgilendirme yoluyla tapu hizmetlerini hõzlandõrmak amacõyla kõlavuz kitapçõk hazõrlanarak 
ülke düzeyinde dağõtõlmõş, tapu sicil müdürlüklerine bilgi panolarõ asõlmõştõr. 
Karşõlõklõlõk ilkesi  bulunan yabancõ uyruklu gerçek kişilerin tapu işlemlerinin merkeze 
sorulmadan yapõlmasõ sağlanmõştõr. 
Tapu harçlarõnõn yatõrõlmasõnda kolaylõk sağlamak amacõyla, tapu harçlarõnõn T.C. Ziraat 
Bankasõ, Vakõflar Bankasõ yanõ sõra bağõmsõz vergi daireleri ve mal  müdürlüklerine yatõrõlmasõ 
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imkanõ sağlanmõştõr. 
 
Döner Sermaye gelirlerinin ise T.C. Ziraat Bankasõ hesabõna yatõrõlmasõ için izin  protokolü 
yapõlmõştõr.Ancak bu protokol uygulamaya henüz geçmemiştir. 
 
Ülkemizdeki hõzlõ kentleşme ve çok katlõ imar anlayõşõ bağõmsõz bölüm sayõsõ fazla olan 
yapõlarõn inşasõna  imkan sağladõğõndan, anagayrimenkule ait tapu kütüğünün irtifak haklarõ 
sütununa tescili yapõlan kat irtifakõ, pek çok mabaat sahife açõlmasõna ve bağõmsõz bölümler 
üzerinde yapõlacak işlemlerde karõşõklõlõğa sebebiyet verdiğinden, Devletin sorumluluğu altõnda 
tutulan tapu sicilinin aleniyetinin sağlanmasõ ve her hangi bir karõşõklõlõğa meydan verilmemesi 
için kat irtifakõnõn   kütükte ayrõ bir sahifeye tescili esasõ getirilmiştir.  
 
3194 sayõlõ İmar Kanununun 18 inci maddesinin son fõkrasõ ile 42 inci maddesinde imar planõ 
olmayan yerlerde her türlü yapõlaşma amacõyla arsa ve parselleri hisselere ayõracak özel 
parselasyon planlarõna dayalõ hisseli satõşlara istisnalar dõşõnda kõsõtlamalar getirildiğinden, hisse 
devir ve temlik taleplerinin ne şekilde karşõlanacağõ hususu 3 Ekim 1997 gün 1538 (1997/12) 
sayõlõ genelge ile tüm teşkilat birimlerine duyurulmuştur. 
 
Kamu hizmetlerinin daha hõzlõ yürütülmesi ve kamu tesislerine kolaylõkla arsa temini için Devlet 
Hazinesi adõna idari yoldan yapõlacak tescillerde 1534 (1996/6) sayõlõ genelge ile kolaylõk 
sağlanmõştõr.  
 
4342 sayõlõ Mera Kanunu doğrultusunda  meralarõn sõnõrlandõrõlmak suretiyle özel siciline tescili 
1543 (1998/6) sayõlõ genelge ile düzenlenmiştir. 
 
Tapu Hizmetlerinde Görülen Sorunlar : 
 
Mevzuata ilişkin Sorunlar  : 
 
Tapu hizmetleri çok geniş kapsamlõ bir mevzuat temeline dayanmaktadõr. Başta Medeni Kanun, 
Tapu Kanunu, Borçlar Kanunu, Kamulaştõrma Kanunu, İmar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi 
temel kanunlarõn yanõ sõra pek çok mevzuat, içtihat ve doktrin  tapu hizmetleri ile ilgilidir. Bu 
kanunlarõn, bir çoğunun yürürlüğe giriş tarihi eski olup, gelişen çağõn ihtiyaçlarõna cevap 
vermemektedir.  
 
Personel ve Eğitim İle İlgili Sorunlar : 
 
Personele İlişkin Sorunlar  : 
 
Ülkemizde sanayi ve ticaretin gelişimine bağlõ  olarak ortaya çõkan şehirleşme, tapu 
hizmetlerinin nicelik ve nitelik olarak artõşõna yol açmaktadõr. Aynõ olgu,  tarõma bağlõ nüfusun 
azalarak şehirleşmenin yoğunlaşmasõ, yeni il ve ilçelerin kurulmasõnõ, buna bağlõ olarak da yeni 
tapu sicil müdürlüklerinin teşkilatlandõrõlmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. Hükümet politikalarõ olarak 
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uygulanan tasarruf tedbirleri sonucu çok kõsõtlõ sayõda yeni personel alõnabilmektedir. İş 
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 personel alõmõnõn mümkün olmamasõ, 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.  
Mesleğe yeni personel alõnamamasõ yanõ sõra nitelikli personel istihdam edilememesi nedeniyle  
hõzlõ ve daha çağdaş hizmet sunulmasõ zorlaşmaktadõr. Tapu hizmetlerini yürütecek personelin 
hukuki ve teknik konularda yetişmiş olma zorunluluğu belirli süre  ve  aralõklarla hizmet içi 
eğitimi düzenlenmesini gerektirmektedir. Ancak uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle bu 
mümkün olamamaktadõr. Standart kadro uygulamasõ  zorunlu olup, işlem yapacak yaklaşõk 
2000 personele, tapu sicil müdürlüklerinin önemli unsuru olan arşiv hizmetlerinin yürütülmesi 
için yaklaşõk 750 arşiv memuruna ve 300 hizmetli olmak üzere toplam 3050 kişiye acilen 
ihtiyaç duyulmaktadõr.  Kamu hizmetinde sürekliliğin esas olmasõ dikkate alõndõğõnda geçici 
tedbirlerle; diğer kamu kurum ve kuruluşlarõndan personel alõmlarõ ve geçici 
görevlendirmelerle hizmetler sürdürülmeye çalõşõlmakta ise de, bu durum pek çok sorunu da 
beraberinde getirmektedir.  
 
Merkezi sistemle memur alõmlarõnõn yapõldõğõ ülkemizde; Tapu Sicil Müdürlüklerinin nitelikli 
personel ihtiyacõna kaynak teşkil eden Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek 
Okulu mezunlarõna meslekte istihdam imkanõ sağlanmalõ, okulun kontenjanõ artõrõlmalõ, lisans 
seviyesinde eğitim verilebilmesi değerlendirilmelidir.  
 
Yukarõda değinildiği üzere tapu sicil müdürlüklerinin bütün hizmetlerinin teknik ve hukuksal 
dayanağõ; sağlõklõ, güvenli ve düzenli tutulmasõ gereken arşividir. Arşivin düzenini ve 
güvenliğini sağlamakla görevli olan arşiv memuru tapu sicil müdürlüklerinde öncelikli ihtiyaç 
duyulan personel durumundadõr. Arşiv memurunun bu önemli  özelliğine rağmen, özlük haklarõ 
açõsõndan özendiriciliği olmamasõ nedeni ile bu ünvanda personel çalõştõrõlmasõnda büyük 
sorunlar ortaya çõkmaktadõr.  
 
Hizmetin yeterli olmayan personelle yürütülmesinin doğuracağõ aksaklõklar, Devletin 
sorumluluğu altõnda tutulan tapu sicillerine güven duygusunu zedeleyeceği gibi, sosyal ve 
ekonomik sorunlarõn ortaya çõkmasõna da yol açabilecektir.  
 
Diğer bir sorunda, devletin sorumluluğu altõnda yürütülen tapu hizmetlerinden doğan zarlarõn 
ilgili görevliye yöneltilmesidir. Taşõnmaz mal değerlerinin günümüzde büyük rakamlar ifade 
ettiği göz önüne alõndõğõnda, tapu hizmetlerini yürüten personel, ağõr sorumluluklarõna karşõn 
düşük ücret almaktadõr. Bu husus, mesleğe vasõflõ elaman kazandõrõlmasõnda engel teşkil 
etmektedir.  
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Eğitime İlişkin Sorunlar : 
 
Dünyadaki tüm teknolojiler üretilebilir ya da satõn alõnabilir. Dolaysõyla bedelini ödemek 
koşulu ile her kurum, her türlü teknolojiye sahip olabilir. Oysa nitelikli insan kaynağõna sahip 
olmak için ödenen bedel, hem çok fazla hem de uzun sürelidir.  
Bu nedenle yarõnõ yakalamanõn en önemli koşulu, teknoloji kullanõmõn yanõ sõra,  nitelikli insan 
kaynağõna sahip olmaktõr. Bununda bilinen en temel yolu eğitimdir.  
 
Ülkemizde harita, tapu, kadastro ve coğrafi bilgi sistemleri konularõnda yeterli sayõda eğitilmiş 
insan gücü potansiyeli olduğu bir gerçektir. Ancak teorik olarak kazanõlmõş olan bilgiler 
uygulama sahasõna gelindiğinde problemleri çözmeye yetmemektedir. Bu konuya gereken 
önem verilerek stajyer öğrenci ve elemanlar uygulama alanlarõna kaydõrõlmasõ ve staj 
çalõşmalarõnõn bu alanlarda yapõlarak kazanõlan bilgilerin  denenmesi sağlanmalõdõr. 
 
Bilgilerin çok hõzlõ değiştiği günümüzde; eğitilmiş elemanlarõn yeni bilgilere anõnda ulaşacak 
kaynaklarla desteklenmeleri gerekmektedir. Bu amaçla, yurt dõşõnda düzenlenen lisans üstü 
eğitim programlarõna arzulu ve başarõlõ elemanlarõn belirlenerek gönderilmesi, üniversitelerde 
araştõrma enstitüleri kurularak bilgi akõşõnõ sağlayacak eğiticiler yetiştirilmesi gerekmektedir.  
 
Teknolojik gelişmelere sektörde uygulama alanlarõ yaratõlmalõdõr. Mevcut teknolojiler yanõnda 
seçilecek yeni teknolojiler için gerekli standartlar belirlenmeli, eğitim kurumlarõna teknolojik 
gelişmeleri takip etme ve uygun elemanlar yetiştirme imkanlarõ tanõnmalõdõr.  
 
Mevcut personelin bilgi ve görgülerini artõrmak, doğabilecek sorunlara pratik çözümler  
getirmek ve gelişen teknolojiyi  anlatabilmek üzere kamu kurumlarõnda ve özel sektörde hizmet 
içi eğitimlere devam edilmesi , seminerler ve sempozyumlar düzenlenerek eğitimde devamlõlõk 
sağlanmalõdõr.  
 
Yurtiçinde ve yurtdõşõnda sektörle ilgili kurumlar arasõ bilgi alõş verişinde bulunarak bilgi 
yakõnlaşmasõ ve bilgi birliği yaratõlmalõdõr. Bu amaçla karşõlõklõ geziler düzenlenmeli, toplantõ 
ve benzeri etkinliklere katõlõm sağlanmalõdõr.  
 
Donanõm ve Yerleşim Sorunlarõ : 
 
Tapu hizmetlerinin önemli bir bölümü, talepte bulunanõn hak sahibi veya vekili olduğunun 
tespitini ve sicillerin incelenerek talebin karşõlanmasõnda bir engel olup olmadõğõnõn 
belirlenmesini gerektirmektedir. Bir bölümünde ise, diğer idarelerden belirli bilgi veya belge 
alõndõktan sonra talepler karşõlanabilmektedir. Diğer idarelerden her hangi bir bilgi veya belge 
istenmesi zorunlu olmayan istemler ise süratle karşõlanmaktadõr. 
 
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 sağlayacak teknolojik donanõmlara ihtiyaç bulunmaktadõr. Sicillerin 
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temiz, düzenli ve güven içerisinde korunabilmesi içinde yeni donanõmlar gereklidir. Ayrõca, her 
yõl ülke nüfusunun asgari ¼  inin belirli bir taleple başvurduğu tapu sicil müdürlüklerinin hak 
ettiği itibar ve saygõnlõğõn mekan görüntüsü olarak kazandõrõlabilmesi için, büro donanõmõ 
olarak güçlendirilmelerinde yarar görülmektedir. 
 
Personele, uygun çalõşma ortamõnõn sağlanmasõ, teknolojiden azami ölçüde yararlanõlmasõ 
verimin  artmasõnõ sağlayacaktõr.  
 
B.5.4-  Mali Sorunlar   : 
 
a- Hizmetle İlgili 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 göz önüne alõnarak , genel bütçe ile ayrõlan kaynak 
önemli ölçüde artõrõlmalõdõr. 
 
Diğer taraftan, döner sermaye uygulamasõyla kaynak konusunda kõsmi bir iyileşme 
sağlanmõştõr. Ancak iyileşmenin devamlõ, ihtiyaca uygun ve sağlõklõ şekilde sürdürülebilmesi 
için, döner sermaye ile sağlanan kaynaklarõn hizmetin iyileştirilmesinde kullanõlma imkanõ 
artõrõlmalõdõr. 
 
b- Personelle İlgili Mali Sorunlar   :   
 
Yoğun işlem hacmi ve vatandaş ilişkisi içerisinde çalõşan, tapu sicil müdürlükleri personelinin 
ücretleri, sosyal ve ekonomik şartlara göre yetersiz kalmaktadõr. Personelin belirli bir yaşam 
standardõna, uygun sosyal yaşam koşullarõna ulaşmasõnda zorluklara yol açmaktadõr. Ücretlerin 
tespitinde bütçe imkanlarõ ile ülkemizin sosyal ve ekonomik şartlarõna göre geliştirilen 
politikalar etkin olmaktadõr. Ancak bugün ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda ücret 
yönünden büyük farklõlõklar ortaya çõkmõştõr. 
 
Ücretlerin yetersizliği geçim standardõnõn düşmesine ve hizmetin sunulmasõnda olumsuzluklara 
neden olmaktadõr. 
 
Teşkilatõmõzda, döner sermaye işletmesi gelirlerinin büyük bir bölümü, tapu sicil 
müdürlüklerinin hizmetleri sonucu oluşmaktadõr. Bu ücret gelirlerinin sağlanmasõnda 
personelimizin önemli katkõsõ bulunmaktadõr. Üretimdeki verimliliğin daha iyi sağlanmasõ 
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açõsõndan devam etmekte olan personel ücretlerinde iyileştirme çalõşmalarõnõn biran önce 
sonuçlandõrõlmasõ gerekmektedir. 
 
Aşağõda sõralanan öneriler yoluyla personelin ücretlerinde iyileştirmenin gerçekleşmesi 
mümkün görülmektedir. 
 
Başbakanlõk personeline ödenen fazla çalõşma ücretinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Teşkilatõ personeline ödenmesinin sağlanmasõ, 
Tapu ve Kadastro teşkilatõnda görevli personele Döner Sermaye gelirlerinden ödeme yapõlmasõ, 
Tapu hizmetleri ile ilgili olarak tahsil edilen, harç vergi ve diğer ücretlerden bir kõsmõnõn 
kurulacak tapu ve kadastro fonuna ayrõlarak bu fondan personele ödeme yapõlabilmesi,   
Tapu sicil müdürlüklerinde  yapõlan akitler karşõlõğõ bir hizmet bedeli öngörülerek  bu bedelin 
ünvan ve derecelerine göre personele dağõtõlmasõ, 
 
B.5.4.1. Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar  : 
 
Bugün tapu ve kadastro hizmetleri 22 adet bölge müdürlüğüne  bağlõ faaliyet gösteren tapu sicil 
ve kadastro müdürlüklerince karşõlanmaktadõr. Kadastro müdürlüklerinin yetki alanlarõ 
mahallin şartlarõna ve iş kapasitesine göre değişebilmesine karşõn, tapu sicil müdürlüklerinin 
yetki alanlarõnõ il ve ilçelerin idari sõnõrlarõ oluşturmaktadõr. Bugün her ilin merkez ilçesi ile 
diğer ilçelerinde bir tapu sicil müdürlüğü bulunmakta, iş hacmi yoğun olan ilçelerde müdürlük 
sayõsõ işlem adedine göre artmaktadõr.  
 
Yukarõda ana hatlarõyla açõklanan örgütlenme, il, ilçe esasõna dayanan ülkemiz idari 
taksimatõna uygun bulunmadõğõ gibi, tapu ve kadastro hizmetlerini birbirini tamamlayan bir 
bütün olarak üstlenen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez yapõsõna paralellik de arz 
etmemektedir. Ayrõca, tapu ve kadastro hizmetleri gerek yapõlan işlemler, gerekse sicil ve 
belgeler itibariyle birbirini tamamlayan mahiyette olduklarõndan, taşra birimlerinin örgüt yapõsõ 
bu duruma uygun olmalõdõr.  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilat yapõsõ mevcut imkan ve kaynaklarõn en verimli 
şekilde değerlendirilmesi yoluyla amacõn gereçekleştirilmesine 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 idare kurullarõnda  temsiline, hizmeti daha 
etkin ve süratli kõlabilmek amacõyla, merkez-bölge ve taşra örgütleri ile personelin yetki 
dağõlõmlarõnõn gözden geçirilerek yeniden koordinasyonuna ihtiyaç bulunmaktadõr. 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 95 

B.6. SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA  PLANI DÖNEMİNDE BEKLENEN 
GELİŞMELER 
 
B.6.1. Dünyada 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. İktisadi ve sosyal alandaki gelişmeler de 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 standarda  uyum sağlayamayan ülkeler ise 
önde gidenleri izlemek zorunda kalacaklardõr. 
 
B.6.2.Türkiye�de Tapu Hizmetlerinde Beklenen Gelişmeler  : 
 
Ülkemizin  Avrupa Birliğine adaylõk konusunun gerçekleşmesi üzerine, her sektörde olduğu 
gibi Harita-Tapu ve Kadastro sektöründe de mevzuat uyum çalõşmalarõna başlanacaktõr. 
Yapõsal uyum programlarõ kapsamõnda şu an için en belirgin olanõ, birlik içerisindeki ülkelerin 
mülkiyet edinim haklarõdõr. Mütekabiliyet esaslarõ çerçevesinde düzenlenen yabancõlarõn mülk 
edinim konusunun, Avrupa Birliği ülkeleri için yeniden değerlendirilmesi plan dönemi 
içerisinde yapõlmalõdõr. 
 
1992 yõlõnda başlatõlan ve tapu müdürlüklerine yaygõnlaştõrõlan otomasyona yönelik çalõşmalar 
bilgi sistemi mantõğõyla yeniden değerlendirilerek, bu kapsamda tapu bilgi sisteminin 
kurulabilmesi için bilimsel ve teknik taban oluşturulmasõ, proje uygulanmasõ ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ gerekmektedir. 
 
 
B. SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK  KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ÖNGÖRÜLEN 
HEDEF  VE POLİTİKALAR 
 
B.7.1.   Hedefler    : 
 
Temel hedef;  gerek akit ve tescile gerekse arşiv ve ilgililerini 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 
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ilişkin bilgileri de ihtiva eden bilgi sisteminin oluşturulmasõ, Avrupa Birliği  ile ortak 
standartlara yönelik idari ve örgütsel düzenlemeler yapõlmasõ gerekmektedir.  
 
VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi içerisinde, yukarõda belirlenen ana hedefe bağlõ olarak 
tüm tapu sicil müdürlüklerinde, tapu işlemlerinin bilgisayar ortamõnda gerçekleşmesi ve 
iletişim ağõnõn tamamlanmasõ amaçlanmaktadõr. Ayrõca meydana gelecek yoğun nüfus artõşõ, 
şehirleşme, sosyal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak talep ve işlem sayõsõ, dolayõsõyla tapu 
hizmetlerinden sağlanan harç miktarõ artacaktõr.  
 
B.7.2.  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 hüküm altõna 
alõnmõştõr. 
 
Tapu Kanununun 28. maddesi ile , akit 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 işlemi yapmaya ya da 
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 mülkiyet sisteminin toplum düzeni ve rejimin 
temelini teşkil ettiği dikkate alõnarak, Medeni Kanunun 916 õncõ maddesinde öngörüldüğü 
şekilde tapu teşkilatõ özel statüsünü güçlendirecek olan aşağõdaki öneriler uygun 
bulunmaktadõr. 
 
AB' ne girmeyi planlayan ülkemizde, AB standartlarõna ulaşmak amacõyla 8. Beş Yõllõk 
Kalkõnma Planõ döneminde tapu hizmetlerinde AB uyum sağlayacak idari, mali ve hukuki 
önlemler alõnmalõdõr. 
 
İlgili mevzuat günümüz ihtiyaçlarõna cevap verecek şekilde yeniden düzenlenerek sade ve 
anlaşõlõr hale getirilmelidir. 
 
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 
ilişkilendirilmelidir.  
 
Tapu Kadastro Bilgi sistemine bağlõ olarak, her müdürlüğün ülkenin her yerindeki taşõnmaz 
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mallarla ilgili tapu işlemleri yapabilmesine olanak sağlayacak mülga 711 Sayõlõ Kanun 
uygulamasõna benzer yasal düzenleme yapõlmalõdõr. 
 
Bu anlamda, tapu sicilinin aleniliği ilkesine yönelik Medeni Kanunun 928. Maddesindeki  
�ilgilisi� deyimi yeniden değerlendirilmeli, sisteme esas olacak bilgiler belirlenerek, standart 
hale getirilmesi sağlanmalõdõr. Ayrõca, tapu sicilinde kayõtlõ bilgilerin güncelleştirilmesi ve 
güncelliğinin korunmasõ için gerekli tedbirler alõnmalõdõr. 
 
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 taşõnmaz mallar ile ilgili aracõ kişi ve kuruluşlarõn yasal statüye kavuşturulmasõ 
sağlanmalõdõr. 
 
Belge ve bilgilerin yõpratõlmadan güven altõnda korunmasõ, devamlõ ve düzenli mekan içinde 
hizmetlerin sürdürülebilmesi için, tapu sicil müdürlüklerinin kendi hizmet binalarõnda 
yerleşimleri temin edilmelidir. 
 
Arşiv hizmetlerinin daha fonksiyonel hale gelmesi için merkezde bulunmasõ zorunlu olmayan 
bilgi ve belgeler bölgelerde oluşturulacak arşivlerde mikro filmlerle muhafaza edilmelidir. 
 
Daha çağdaş ve süratli hizmet sunulabilmesi için, bütçe kaynaklarõndan ayrõlan ödeneklerin 
sağlanan harç miktarõna paralel olarak arttõrõlmasõ veya döner sermaye imkanlarõndan daha çok 
faydalanõlmasõ sağlanmalõdõr. 
 
Tapu hizmetlerini yürütenlere taşõdõklarõ ağõr sorumluluğa uygun düşecek ölçüde ücret ve risk 
tazminatõ ödenmesi ve 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 mülkiyet değerleme ve 
sigorta sistemi oluşturulmalõdõr. 
 
Her ilçede müdürlük açõlmasõna gerek olmadan, işlem sayõsõ az olan müdürlükler yakõn 
müdürlüklerden yetki ile idare edilmeli veya akit memuru bulundurmak veya göndermek 
suretiyle mevcut müdürlük sayõsõ azaltõlmalõdõr.  
 
Her ilçede birden çok tapu sicil müdürlüğü yerine tek bir tapu bir tapu sicil müdürlüğü 
kurulmalõdõr. Müdür ve personelin görev ve yetkileri ile yetki devri hususu yeniden 
düzenlenmelidir.  
 
Ret kararlarõnõn bölge ve merkezde oluşturulacak kurullarda görüşülerek karara bağlanmasõna 
yönelik yasal değişiklik yapõlmalõdõr. 
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C.KADASTRO  

C.1. GİRİŞ 

 C.1.1. TANIM  
 
Türkiye�de yapõlmakta olan kadastro çalõşmalarõ mülkiyet kadastrosudur. Hukuksal kadastro, 
ya da sõnõr kadastrosu olarak da ifade edilmektedir. Günümüzde, 21.06 .1987 tarih ve 3402 
sayõlõ Kadastro Kanununa göre yapõlmakta olan bu çalõşmalarla; taşõnmaz mallarõn arazi 
üzerindeki sõnõrlarõ  ve üzerindeki haklar tespit edilerek haritasõ yapõlmak suretiyle Türk 
Medeni Kanununun öngördüğü modern tapu sicilleri oluşturulmaktadõr. 
 

C.1.2. TARİHÇE 
 

Kadastronun ortaya çõkma sebebi, eski Mõsõr ve Mezopotamya gibi medeniyetlerde mülkiyet 
sõnõrlarõnõn tespiti; Roma, Bizans ve Avrupa�da arazilere bağlõ vergi toplama için gerekli bilgi 
üretimidir. Eski Türk devletleri ve Osmanlõlarda ise kadastro, çok amaçlõ bir bilgi sistemi 
olarak ortaya çõkmõştõr.  Ancak yirminci yüzyõlõn başlarõna kadar yazõlõ kadastro ürünleri olan 
Defterler üretilmiş, çizgisel kadastroya ise yirminci yüzyõlla birlikte başlanmõştõr. Türkiye�de 
kadastro çalõşmalarõ sõrasõnda dikkate alõnan ve hukuki değer taşõyan Osmanlõ tapu kayõtlarõ 
ülkenin hemen her tarafõnda yapõlan çalõşmalar sonunda üretilen Kuyud-u Kadime ve Arazi 
Yoklama kayõtlarõ (tapu tahrirleri) ile tapu yerine geçmemekle birlikte, kullanõlan diğer ispat 
belgeleridir. Osmanlõ döneminde ilk kadastro yasasõ, 1328 (1912) tarihli �Emvali 
Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkõnda Kanunu Muvakkat� dõr. Bu yasanõn çõkmasõnda 
büyük gayret gösteren Defter-i Hakani Nazõrõ Mahmut Esat Efendi Kadastro teşkilatõnõn da 
kurucusu olarak bilinir. Bütün ülkede uygulanmasõ kararlaştõrõlan bu kanun gereğince, İstanbul 
ve Konya�da bazõ lokal kadastro çalõşmalarõ yapõlmõş, art arda meydana gelen Balkan Savaşlarõ, 
Birinci Dünya Savaşõ ve Kurtuluş Savaşõ nedeniyle yeterli çalõşma yapõlamamõştõr.  
 
1926 yõlõnda Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girişinin  ardõndan bu Kanunun öngördüğü 
tapu sicilinin oluşturulmasõ amacõyla, 1934 tarih ve 2613 sayõlõ� Kadastro ve Tapu Tahrir 
Kanunu� yürürlüğe konulmuş ve ancak bundan  sonradõr ki, kapsamlõ olarak  kadastro 
çalõşmalarõ başlayabilmiştir. Bu Kanun başlangõçta hem kent hem de köylerde uygulanmakta 
iken,İkinci Dünya Savaşõnõn sona ermesiyle, tarõm ürünlerine duyulan aşõrõ ihtiyaç, tarõm 
topraklarõnõn hõzlõ biçimde belirlenmesi gereğini ortaya çõkardõğõndan, kent merkezleri 
dõşõndaki alanlarõn kadastrosu için,  1950 tarih ve 5602  sayõlõ ve bunu yürürlükten kaldõran 
1966 tarih ve 766 sayõlõ Tapulama Kanunlarõ uygulamaya konmuştur. Böylece ayrõ kanunlarla, 
uygulamalar, kentsel ve kõrsal alanlarda 1987 yõlõna kadar devam etmiş ve sonuçta farklõ bu iki 
uygulama birleştirilerek 1987 tarih ve  3402 sayõlõ Kadastro Kanunu yürürlüğe girmiştir. 
Kadastro çalõşmalarõ halen bu Kanuna göre yürütülmektedir. 
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C.1.3. ÖNEMİ VE KAPSAMI 
 
Kadastro toprak-insan ilişkilerini düzenleyen bir hizmet kurumudur. Kadastronun esas görevi, 
mülkiyet yapõsõnõ tespit ederek teknik esaslara bağlamaktõr. Bunun yanõnda kadastro 
ürünlerinden, ekonomik projelerin planlanmasõnda, hukuki problemlerin çözümünde, tarõmsal 
faaliyetlerde, orman ve mera arazilerinin tespitinde, kentsel arazi kullanõmõnõn planlanmasõnda, 
hazine ve kamu mallarõnõn belirlenmesinde, bilimsel araştõrmalarda, istatistikte birinci derecede 
yararlanõlõr. Kadastro bu görevleri yaparken tapu bilgileri ile harita bilgileri arasõndaki ilişkiyi 
kurar. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasal bir hukuk devletidir. Ülkemizde taşõnmaz mal mülkiyeti 
Anayasa ve yasalarla koruma altõna alõnmõş kutsal bir haktõr. Bir hakkõn korunabilmesi  ve 
kullanõlabilmesinin temel şartõ sõnõrlarõnõn belirlenmiş olmasõdõr. Sõnõrsõz hiçbir hak yoktur. 
Ülkemizde Medeni Kanun ile belirlenen ayni haklarõn varlõğõ Tapu Sicili ile belirlenirken, 
nicelikleri de kadastro ile tespit edilmektedir. Kadastro sõrasõnda hiç tapuya kaydedilmemiş 
taşõnmaz mallarõn yanõ sõra, tapulu taşõnmazlarõn da ölçülmesi ve teknik tanõmlanmasõ 
yapõlmaktadõr. Bu nedenle, kadastro ile taşõnmaz mallarõn bir nevi nüfus kayõtlarõ tescil ve tesis 
edilmektedir. 
 
Kadastro hizmetleri ve ürünlerinden, aşağõdaki konularda doğrudan ve dolaylõ olarak 
faydalanõlmaktadõr: 
 
• Özel ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşõnmaz mallarõn sahiplerinin, sõnõrlarõnõn, 

yüzölçümlerinin, üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarõn, mülkiyetten başka diğer ayni 
haklarõn ve arazilerin yükseklik modellerinin belirlenmesi, 

 
• Arazi ve her türlü taşõnmaz mal mülkiyetine yönelik tecavüzlerin giderilmesi ve 

anlaşmazlõklarõn çözümü davalarõnõn aydõnlatõlmasõ, 
 
• Tarõm arazilerinin azami verim elde edilebilecek biçimde planlanmasõ ve düzenlenmesi, 
 
• Tarõmsal üretim planlama ve rekolte tahminlerini zamanõnda ve gerçekçi bir biçimde 

yaparak, önceden depolama, işleme, nakletme ve pazarlama gibi tedbirlerin alõnmasõna 
yardõmcõ olma, 

 
• Kamulaştõrma çalõşmalarõnda öncelikle kullanõlma, 
 
• Orman alanlarõnõn belirlenmesi ve koruma altõna alõnmasõ, 
 
• Mera, yaylak ve kõşlak arazilerinin belirlenmesi ve gayesine uygun bir biçimde 

kullanõlmalarõnõn sağlanmasõ, 
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• Toprak erozyonunun önlenmesi için arazilerin mülkiyet durumunun belirlenmesine bağlõ 

olarak sahipsiz yerlerin hõzla ağaçlandõrõlmasõ, 
 
• Vakõflar, Belediyeler ve diğer kamu kurumlarõna ait taşõnmaz mallarõn  belirlenmesi ve 

işletilmesinin temini, 
 
• Kent arazilerinin ve kent alanlarõna yeni katõlan arazilerin planlanmasõ ve 

gecekondulaşmaya meydan verilmemesi, 
 
• Çarpõk kentleşmelerin ve yapõlaşmalarõn engellenmesi, 
 
• Yerel yönetimlerin emlak, çevre ve temizlik vergilerini eksiksiz, adaletli ve düzenli bir 

biçimde toplayabilmelerine yardõmcõ olunmasõ, 
 
• Kentsel altyapõnõn belirlenmesi ve çevreye zarar vermeyecek biçimde hizmete sunulmasõnõn 

sağlanmasõ, 
 
• Mülkiyet arazileri üzerinden geçen elektrik, PTT, doğal gaz, kanalizasyon vd. altyapõ 

tesisleri için irtifak kurulmasõ ve uygun bedel tespitine katõlma, 
 
• Bölge kalkõnma planlarõnõn yapõlmasõ ve uygulanmasõ, 
 
• Her çeşit bayõndõrlõk yapõ ve faaliyetlerinin planlanmasõ ve yerine uygulanmasõ, 
 
• Taşõnmaz mallarla ilgili her türlü istatistik bilgilerin toplanmasõ ve başta bilimsel 

araştõrmalar olmak üzere birçok kullanõcõya sunulmasõ, 
 
• Günümüzde temel bir ihtiyaç haline gelen ve başta yerel  yönetimler  olmak üzere birçok 

özel ve tüzel kişi ve kurumlarõn ihtiyacõ olan bilgilerin bulunacağõ �Coğrafi Bilgi Sistemi � 
nin alt yapõsõnõn oluşturulmasõ, 

C.2.  MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
C.2.1. MEVCUT DURUM  

C.2.1.1. DÜNYADAKİ DURUM 
 

Gelişmiş ülkelerde tesis kadastrosunun tamamlanmõş olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerdeki 
çalõşmalarda; ileri teknolojiye 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. 
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Batõ Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, kadastro hizmetlerinin yerine getirilmesinde günün 
teknolojisinden en iyi şekilde yararlanõlmakta ve arazi bilgi sistemlerinin oluşturulmasõnda 
hayli üretken olduklarõ bilinmektedir. Bu sayede kadastro verileri bilgisayar imkanlarõ ile 
geliştirilmekte ve istenildiğinde grafik ya da hukuksal bilgiler arzu edildiği şekilde 
görülebilmekte, kullanõcõlarõn istifadesine sunulmaktadõr. Bilgisayar ortamõna aktarõlan bilgiler 
kolay bir şekilde arşivlenmekte (depolanmakta) ve güncelleşmektedir. Bu suretle 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 kadastro sonrasõ teknik hizmetler , 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 teknik çalõşmalar ile ilgili (kontrolden geçse dahi) ilerde 
doğabilecek hatalarda işi yapan müteahhidin sorumluluğu devam etmektedir. Aynõ zamanda 
taşõnmazlardaki değişikliklerin kadastral belgelere geçirilmesi zorunluluğu getirilerek hem 
kadastronun güncelliği sağlanmõş hem de taşõnmaz vergisinin ödenmesinde denetim kolaylõğõ 
getirilmiştir. 
 
 
C.2.1.2. TÜRKİYE�DEKİ  DURUM 
 
C.2.1.2.1. KADASTRO (3402 SAYILI KANUN) ÇALIŞMALARI 
 
A) Köy  Kadastrosu  
 
Başlangõçtan 30.09.1999 tarihine kadar 311.884 km² alanõn kadastrosu tamamlanmõş 
bulunmaktadõr. Kadastrosu biten köy sayõsõ ise 24.416 dür. Yapõlan köy kadastrosu 
çalõşmalarõnda tespit edilen hedeflere göre alan bazõnda % 82.29 gerçekleşme olmuştur. 
Kadastrosu yapõlmayan ve devam eden 12.673 köyün yaklaşõk 8.584 adedi ormanla ilişkili 
olup, öncelikle bu köylerin orman kadastrolarõnõn veya tahditlerinin yapõlmasõ halinde normal 
kadastro çalõşmalarõ hõz kazanacaktõr. 
 
B) Şehir Kadastrosu 
 
Başlangõçtan 30.09.1999 tarihine kadar 37.988 km² alanõn kadastrosu tamamlanmõş 
bulunmaktadõr. Şehir kadastrosunda toplam 8.479 mahallenin 7.988 adedinde çalõşmalar 
bitirilmiştir. Gerçekleşme oranõ alan bazõnda % 99.97 dir. Halen 127 si merkez ilçe (il 
merkezleri ve büyükşehir kapsamõndaki ilçeler) olmak üzere toplam 794 ilçenin kadastrosu 
tamamlanmõş olup, 2 merkez ilçe ile 150 ilçede çalõşmalar sürdürülmektedir. 
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C.2.1.2.2. DİĞER KADASTRAL FAALİYETLER 
 

A) Yenileme Çalõşmalarõ 
 
Evvelce tapulama ve kadastrolarõ yapõlmõş olup da teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama 
niteliğini kaybeden, zeminde sõnõrlarõ gerçeğe uygun olarak göstermediği tespit edilen tapulama 
ve kadastro paftalarõ 2859 sayõlõ Kanuna göre yenilenmektedir. Bu çerçevede 30.09.1999 tarihi 
itibariyle 222.307 adet parselin (1 147.532 dönüm)  yenilemesi yapõlmõştõr. 
 
Grafik yöntemle ölçülen  alanlarõn tamamõnõn potansiyel olarak yenileneceği  düşünülmektedir. 
Toplam 48.187 km2 olan bu alanlar, kadastrosu tamamlanan tüm alanõn %14 �ünü 
oluşturmaktadõr. 
 
B) Afet Kadastrosu 
 
Deprem, yangõn, su basmasõ, yer kaymasõ, kaya düşmesi çõğ vb. afetler sonucunda yapõlarõ ve 
kamu tesisleri genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören veya görmesi muhtemel olan 
yerlerdeki afetzedeler için seçilen yeni yerleşim yerlerinden kadastrolanmamõş olanlarõn; 
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnõn talebi üzerine  7269/1051 sayõlõ  Kanunun 18 inci maddesi 
uyarõnca oncelikle kadastrolanmasõdõr.   
31/10/1999 tarihine kadar 13 129  adet parselin (17 040  dönüm) afet kadastrosu  yapõlmõştõr. 
 
C) Orman Kadastrosu 
 
�Orman tahdit ve kadastrosu� ya da �orman kadastrosu� olarak  ifade edilen çalõşmalarõn esasõ, 
6831 sayõlõ Orman Kanunu hükümlerine göre belirlenecek orman alanlarõnõn hudutlarõnõ tayin 
etmek,bu hudut noktalarõna kalõcõ zemin işaretleri tesis etmek ve kaybolmamasõ veya  ihya 
edilebilmeleri için gerekli önlemleri almak şeklinde özetlenebilir. 
 
Bu çalõşmalar  Orman Genel Müdürlüğünce yapõlmaktadõr. Türkiye�de düzenli olarak 1937 
yõlõndan beri yapõlmakta olan bu çalõşmalarla, 20 milyon hektar olarak tahmin edilen orman 
varlõğõnõn 15 037 029 hektarõnõn orman tahdit ve kadastrosu yapõlmõş olup, bunun 4 127 145 
hektarõnõn tapuya tescili yapõlmõştõr. 10 909 884 hektarlõk alanõn tapuya tescil edilmemesinin en 
önemli sebebi, orman tahdit ve kadastrosu yapõlan yerlerin, özellikle haritalarõnõn tescile esas 
evrak niteliğinde olmayõşõdõr. Kullanõlan ölçü yöntemlerinin yönetmeliklerde belirtilen ölçü 
tekniklerine uygun olmayõşõ tescil edilmelerini engellemiştir. Halen  5 666 094 hektar alanõn 
orman kadastrosu yapõlmamõştõr.  
 
Orman kadastro çalõşmalarõ 115 adet orman kadastro komisyonu tarafõndan sürdürülmekte  
olup, bu komisyonlarda 475 teknik eleman görev yapmaktadõr. 
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D) Orman Dõşõna Çõkarõlan Alanlarõn Kadastrosu 
 
6831 sayõlõ Orman Kanununun 2/B maddesine göre Hazine adõna orman dõşõna çõkarõlan 
yerlerin kadastrosu, Orman Bakanlõğõna bağlõ Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğünün 
(OR-KÖY)  talebi üzerine  2924 / 4127 sayõlõ Kanunlar uyarõnca Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünce yapõlmaktadõr. Kõsaca 2/B kadastrosu olarak adlandõrõlan bu çalõşmalarla, 
kişilerin kullanõmõndaki kõsõmlar, varsa üzerindeki yapõ ve tesislerle beraber fiili kullanõm 
sõnõrlarõ dikkate alõnarak, ayrõ parseller halinde ölçülür. Ölçümü yapõlan parsellerin tespitleri, 
Hazine adõna yapõlmakla birlikte parseli, fiilen kullananlar ile yapõ ve tesis sahiplerinin isimleri 
kadastro tutanağõnõn beyanlar hanesinde  gösterilir. 30 günlük askõ ilanõ sonunda tespitleri 
kesinleşen parseller tapuya tescil edilerek sonuç bilgileri  OR-KÖY Genel Müdürlüğüne 
bildirilir. 
 
31.11.1999 tarihi itibariyle 463 adet köy/mahalle biriminde 43694.56 hektar  alanõn kadastrosu 
yapõlmõştõr. 160 adet köy/mahalle biriminde talep edilen 13845 hektarlõk  alanda da çalõşmalar 
devam etmektedir. 
 
E) İmar Affõ Çalõşmalarõ 
 
2981 / 3290 / 3366 sayõlõ  �İmar ve Gecekondu Mevzuatõna Aykõrõ Yapõlara Uygulanacak Bazõ 
İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkõnda Kanun� uyarõnca bu 
Kanun ile görevli kõlõnan idarelerle müştereken yapõlan çalõşmalardõr. Uygulamada kõsaca 
�İmar Affõ Kanunu�olarak da nitelenen bu Kanunun amacõ, imar ve gecekondu mevzuatõna 
aykõrõ olarak inşa edilmiş veya inşa halindeki işlemleri düzenlemek, bu işlemler ait müracaat, 
tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarõ ile diğer hususlarõ belirlemektir.  
 
Ülkemizde yaklaşõk 1 250 000 imara aykõrõ yapõ ve 575 000 civarõnda da gecekondu bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 
 
Kanunun 10  uncu maddesinin (b) fõkrasõ kapsamõnda bulunan alanlarda, valilik ve 
belediyelerin talebi üzerine kadastro çalõşmalarõ, (c) fõkrasõ kapsamõna giren alanlarda ise 
Kanunun öngördüğü ölçütlere uyularak imar uygulamasõ biçiminde çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
Yapõlan çalõşmalar sonucunda, 31.08.1999  itibariyle 334.424 dönüm alanda 619.071 parselin 
tapusu hak sahiplerine verilmiştir.  
 
Ayrõca,Kanunun 10 uncu maddesinin (a) fõkrasõna göre, hazine, belediye, il özel idarelerine ait 
veya Vakõflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki araziler üzerinde yapõlmõş gecekondularõn 
sahiplerine belirlenen usul ve esaslar uyarõnca tapu tahsis belgeleri verilerek, tahsise konu 
taşõnmaz mallarõn tapu kütüğü sahifelerinin beyanlar hanesine belirtme yapõlmakta  ve daha 
sonra da bu tapu tahsis belgeleri, görevli kuruluşlarõn talebi doğrultusunda  tapu senedine 
dönüştürülmektedir. 31.08.1999 tarihine kadar 377.994 adet tapu tahsis belgesi şerh edilmiştir. 
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F) Mera Yaylak ve Kõşlaklarla İlgili Çalõşmalar 
 
Mera,  yaylak ve kõşlaklarõn  tespit,  tahdit,  ölçü ve tahsisi gibi işlemler,  4342 sayõlõ Mera 
Kanunu  hükümlerine  göre  yapõlmaktadõr.  
 
Mera Kanununun uygulanmasõnda Tapu ve Kadastro idaresine düşen başlõca görevler;  
 
Kamu mallarõ özel  siciline kayõtlõ bulunan mera, yaylak ve kõşlaklara ait kayõt, harita ve belge 
örneklerinin talep edildiğinde geciktirilmeden verilmesi, 
 
Mera Komisyonlarõ ile bu komisyonlarõn emrinde oluşturulacak teknik ekiplere üye olarak 
kadastro teknik elemanõ görevlendirilmesi, 
 
Mera Komisyonlarõ tarafõndan, tahdit ve tespitleri yapõlarak kesinleştirilen  ve özel siciline 
tescil edilmek için gönderilen mera, yaylak ve kõşlaklarla ilgili belgelerin teknik mevzuatõna 
uygunluğu kontrol edilmek suretiyle özel siciline kaydedilmesi, 
 
Mera Kanunun 7 inci maddesine göre; 3402 sayõlõ Kadastro Kanunu uyarõnca  programa alõnan 
yerlerin, çalõşmalarõn başlamasõndan en az  4 ay önce, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna bildirilmesine rağmen  bu süre içerisinde kesinleşmiş olarak 
tahdit ve tespitleri yapõlamayan mera, yaylak ve kõşlaklarõn kadastro işlemlerinin kadastro 
komisyonlarõnca yapõlmasõ, 
 
Talep edilmesi halinde; mera komisyonlarõnca tespit ve sõnõrlandõrmasõ yapõlan mera, yaylak ve 
kõşlaklarõn haritalarõnõn yapõlmasõ veya yaptõrõlmasõ ile özel sicile kaydedilmiş olanlarõn araziye 
aplikasyonlarõ, 
 
olarak sõralanabilir. 
 
Yukarõda sõralanan çalõşmalarla ilgili olarak Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
(TÜGEM ) ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasõnda 28.05.1999 tarihli 
protokol düzenlenmiştir. 
 
4342 sayõlõ Mera Kanunu ve ilgili  protokol hükümlerine yönelik  uygulamalar   yeni 
başlamõştõr. İlgili İdarece bu  güne  kadar  49.800 hektar mera aplikasyonu ve 7.514 hektar alan 
için harita yapõmõ talebinde bulunulmuş olup, 14.10.1999 tarihi itibariyle, 9350 hektar alanõn 
mera aplikasyonu, 316 hektar alanda  harita yapõmõ talebi karşõlanmõştõr. 
 
G) Yaşatma ve Güncelleme Çalõşmalarõ 
 
Kadastro hizmetinin tamamlanmasõndan sonra, taşõnmaz mallar üzerindeki haklarda ve fiziksel 
durumlarõnda bir takõm değişiklikler meydana gelmektedir. Talebe bağlõ olarak yapõlan bu 
değişiklikler genel olarak parsellerin geometrik şekilleri,cinsleri ve irtifak hakkõ tesisi gibi   
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hususlarõ kapsamaktadõr.  Kadastro bilgilerinin güncel olabilmesi için de bu değişikliklerin, 
kadastro belgelerine yansõtõlmasõ gerekmektedir ki, bu çalõşmalarõn tümü, yaşatma ve güncel 
tutma olarak tanõmlanmaktadõr. Ayrõca parsellerin yerinde gösterilmesi, plan ve belge 
örneklerinin verilmesi vb hizmetler de yerine getirilmektedir. 
 
Yaşatma ve güncelleme çalõşmalarõ bağlamõnda kadastro müdürlüklerince aşağõdaki işlemler 
yapõlmakta olup, bu işlemler; tesis kadastrosu yapõldõkça artmakla birlikte ekonomik ve sosyal 
olaylara  bağlõ olarak da değişiklik göstermektedir. Yõllõk olarak 300-500 bin arasõnda yaşatma 
ve güncelleme işlemleri yapõlmaktadõr. Bunun yanõ sõra mahkemelere  de 100.000 dolayõnda  
teknik bilirkişilik hizmeti verilmektedir. 

 
Kadastro müdürlüklerince: 
 
• Talebe bağlõ olarak verilen hizmetler; 
• Plan örneği verilmesi, 
• Parselin yerinde gösterilmesi, 
• Aplikasyon, 
• Cins değişikliği, 
• İrtifak hakkõ tesisi, 
• Birleştirme, 
• Tescile konu harita ve planlarõn kontrolü kapsamõnda verilen hizmetler; 
• Ayõrma haritalarõ, 
• Yola terk, yoldan ihdas, 
• Parselasyon haritalarõ, 
• Sõnõrlandõrma, kamulaştõrma ve köy yerleşim haritalarõ, 
• Diğer tescile konu harita ve planlar, 
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C.2.1.2.3. PERSONEL DURUMU 
 

Kadastro hizmetlerinde görev alan personelin unvan,sayõ ve dağõlõmlarõ aşağõda (Tablo�1) de 
gösterilmiştir. 

  
                     Tablo: 1-  Bölge Müdürlükleri itibariyle personel dağõlõmõ. 
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ANKARA 16 15 31 14 10 23 13 6 48 188 22 22 1 6 

İSTANBUL 18 9 21 18 3 21 15 2 21 171 6 16 13 1 

İZMİR 26 20 15 22 7 16 16 4 64 205 35 12 6 15 

BURSA 22 13 19 20 6 25 18 6 67 245 13 19 6 5 

KONYA 19 5 28 18 5 20 15 6 45 175 18 25 3 4 

ANTALYA 11 6 21 10 5 12 7 4 31 132 11 17 5 6 

DİYARBAKIR 6 1 27 6 3 1 9 1 34 51 7 5  1 

ERZURUM 14 5 32 13 2 6 16 3 72 122 15 20 2 3 

TRABZON 27 1 35 21 2 22 33 13 117 197 28 28 7 8 

SAMSUN 17 10 22 13 8 11 18 9 76 167 15 13 6 5 

KAYSERİ 9 9 12 8 3 10 5 6 31 86 15 15 2 3 

HATAY 15 7 21 12 5 20 8 6 59 192 16 23 4 8 

GAZİANTEP 10 2 10 5 6 8 5 4 22 72 7 12 1 3 

EDİRNE 9 10 7 9 2 7 4 1 8 73 8 6  3 

VAN 10  20 9 1 1 7 3 41 62 10 12 4 2 

ELAZIĞ 10 2 29 9 3 6 7 6 51 89 7 12 2 2 

ESKİŞEHİR 14 7 34 11 2 14 12 7 34 154 12 16 6 10 

DENİZLİ 17 6 14 16 3 13 14 4 43 124 16 19 2 7 

KASTAMONU 15 1 19 15 2 11 20 10 73 170 8 13 2 3 

SİVAS 14 2 17 10 3 8 13 6 68 158 7 17 4 1 

ŞANLIURFA 6 5 20 4 4 2 6 3 31 63 6 10 1 4 

YOZGAT 12 4 12 10 4 8 6 7 47 106 10 18 1 6 

TOPLAM 317 140 466 273 89 265 267 117 1083 3002 292 350 78 106 
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C.2.1.2.4. HİZMET ARAÇLARINDAKİ DURUM 
 

Kadastro çalõşmalarõ günden güne dağlõk ve engebelik alanlara kaydõğõndan Kurumun şiddetle 
yeni araçlara ihtiyacõ bulunmaktadõr. Ancak,yeni araç alõmlarõnõn genel bütçe imkanlarõ ile 
mümkün olmamasõ sebebiyle, ihtiyaç duyulan araçlar, son zamanlarda Döner Sermaye 
İşletmesi kaynaklarõyla karşõlanmaya  çalõşõlmõş ve önemli miktarda  yeni araç alõnarak hizmete 
sokulmuştur. Henüz ihtiyacõn tam olarak karşõlandõğõ söylenemez. Araçlarõn sayõ ve yaşlarõ 
aşağõda (Tablo: 2) verilmiştir. 

 
 

            Tablo: 2-  Hizmet araçlarõ 
           YAŞLARINA GÖRE TAŞITLAR 
     0-5 yaş arasõ   : 251 Adet 
   5-10 yaş arasõ   :   90 Adet 
 10-15 yaş arasõ   : 202 Adet 
 15-20 yaş arasõ   :   74 Adet 
 20-36 yaş arasõ   :   44 Adet 
 

  ÖZELLİKLERİNE GÖRE TAŞITLAR 
 Binek taşõtõ          :   64 Adet    
 Arazi vitesli binek  :   78 Adet    
 Arazi vitesli pikap  :   70 Adet 
 Kamyonet     :   83 Adet 
 Minibüs      : 366 Adet 
 

  YAKITLARINA GÖRE TAŞITLAR 
 Benzinli       : 284 Adet 
 Motorin      : 377 Adet 
           -------------------------------------------------- 
 T  O  P  L  A  M  : 661 ADET  
 

C.2.1.2.5. TEKNİK ALET VE DONANIM DURUMU 
 
Teknolojik gelişmelere paralel olarak Döner Sermaye İşletmesinin de imkanlarõ kullanõlarak  
kadastro müdürlüklerinin teknik alet ve donanõm ihtiyaçlarõ büyük ölçüde karşõlanmaya 
çalõşõlmõştõr. Ancak yazõlõm ve bilgisayarlardaki teknolojik gelişmeler evvelce alõnan 
donanõmlarõ yetersiz kõlmaktadõr. Bu durumlar dikkate alõnarak teknik alet ve donanõmlardaki   
iyileştirmeler sürdürülmelidir. Mevcut alet ve donanõmlar aşağõda (Tablo-3 ) de gösterilmiştir. 
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Tablo: 3-  Teknik alet ve donanõm 

  Bilgisayar   586+Pentium        558 Adet 
       486 muadili  +  347 Adet 
       TOPLAM       905 Adet 
  ------------------------------------------------------------ 
  Elk. Takeometre        620 Adet 
  Telsiz                  1400 Adet 
  Ploter (çizici)             27 Adet 
  Digitizer (sayõsallaştõrõcõ)   23 Adet 
  Scaner   (tarayõcõ)        1 Adet 
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C.2.1.2.6. İLLERE GÖRE KADASTRO DURUMU 
 

İllerin toplam mahalle ve köy sayõlarõna göre kadastrosunun yapõlma durumlarõ aşağõda 
(Tablo:4) gösterilmiştir. 
 

Tablo :4 � İllere göre kadastro durumu  
TÜRKİYE KADASTROSU SONUÇ BİLGİLERİ (30.9.1999) 

TOPLAM BİTEN GERÇEKLEŞME( %) DEVAM KALAN 
İL 

MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY 
ADANA 100 588 96 469 96 79,76 1 8 3 111 
ADIYAMAN 83 407 78 343 93,97 84,27 2 16 3 48 
AFYON 206 484 201 330 97,57 68,18 4 20 1 134 
AĞRI 52 572 36 322 69,23 56,29 8 11 8 239 
AMASYA 70 366 70 365 100 99,72 0 0 0 1 
ANKARA 439 924 439 914 100 98,91 0 1 0 9 
ANTALYA 186 630 181 438 97,31 69,52 0 15 5 177 
ARTVİN 31 314 24 43 77,41 13,69 4 3 3 268 
AYDIN 106 517 106 463 100 89555 0 15 0 39 
BALIKESİR 148 943 148 582 100 61,71 0 52 0 309 
BİLECİK 34 252 34 182 100 72,22 0 13 0 57 
BİNGÖL 42 322 25 115 59,52 35,71 2 9 15 198 
BİTLİS 55 358 53 247 96,36 68,99 1 1 1 110 
BOLU 96 808 94 610 97,91 75,49 0 14 2 184 
BURDUR 77 203 76 150 98,7 73,89 0 5 1 48 
BURSA 255 722 255 580 100 80,33 0 19 0 123 
ÇANAKKALE 51 591 51 500 100 84,6 0 9 0 82 
ÇANKIRI 58 385 53 189 91,37 49,09 5 14 0 182 
ÇORUM 105 754 104 600 99,04 79,57 0 19 1 135 
DENİZLİ 105 453 103 402 98,09 88,74 1 8 1 43 
DİYARBAKIR 137 756 107 503 78,1 66,53 7 9 23 244 
EDİRNE 76 265 76 262 100 98,86 0 3 0 0 
ELAZIĞ 70 576 55 440 78,57 76,38 5 8 10 128 
ERZİNCAN 53 559 51 270 96,22 48,3 2 8 0 281 
ERZURUM 177 1056 157 421 88,7 39,86 10 53 10 582 
ESKİŞEHİR 117 404 117 403 100 99,75 0 1 0 0 
GAZİANTEP 147 501 147 500 100 99,8 0 1 0 0 
GİRESUN 108 559 94 167 87,03 29,87 3 17 11 375 
GÜMÜŞHANE 32 335 32 175 100 52,23 0 13 0 147 
HAKKARİ 25 111 16 3 64 2,7 2 1 7 107 
HATAY 127 395 127 395 100 100 0 0 0 0 
ISPARTA 134 209 134 185 100 88,51 0 13 0 11 
İÇEL 177 568 177 479 100 84,33 0 19 0 70 
İSTANBUL 598 213 598 212 100 99,53 0 1 0 0 
İZMİR 408 699 408 507 100 72,53 0 19 0 173 
KARS 34 385 31 122 91,17 31,68 3 18 0 245 
KASTAMONU 136 1083 105 295 77,2 27,23 5 19 26 769 
KAYSERİ 239 487 231 253 96,65 51,95 2 35 6 199 
KIRKLARELİ 46 195 43 138 93,47 70,76 2 10 1 47 
KIRŞEHİR 37 258 37 258 100 100 0 0 0 0 
KOCAELİ 51 272 51 204 100 75 0 6 0 62 
KONYA 498 784 492 572 98,79 72,95 1 31 5 181 
KÜTAHYA 79 607 74 276 93,67 45,46 0 17 5 314 
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TOPLAM BİTEN GERÇEKLEŞME( %) DEVAM KALAN 

İL 
MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY MAH KÖY 

MALATYA 148 541 134 384 90,54 70,97 3 24 11 133 
MANİSA 205 829 205 683 100 82,38 0 11 0 135 
K.MARAŞ 77 520 75 332 97,4 63,84 0 27 2 161 
MARDİN 55 564 35 363 63,63 64,36 7 0 13 201 
MUĞLA 75 430 75 335 100 77,9 0 11 0 84 
MUŞ 36 379 36 347 100 91,55 0 4 0 28 
NEVŞEHİR 79 172 77 121 97,46 70,34 2 6 0 45 
NİĞDE 70 158 69 120 98,57 75,94 0 13 1 25 
ORDU 136 549 90 243 66,17 44,26 8 20 38 286 
RİZE 126 352 96 161 76,19 45,73 7 7 23 184 
SAKARYA 80 536 80 360 100 67,16 0 17 0 159 
SAMSUN 166 989 155 740 93,37 74182 0 23 11 226 
SİİRT 43 283 27 86 62,79 30,38 3 0 13 197 
SİNOP 39 467 37 241 94,87 51,6 0 16 2 210 
SİVAS 160 1273 136 322 85 25,29 12 50 12 901 
TEKİRDAĞ 49 283 49 283 100 100 0 0 0 0 
TOKAT 125 676 123 518 98,4 76,62 1 27 1 131 
TRABZON 118 541 109 195 92,37 36,04 2 34 7 312 
TUNCELİ 35 375 25 195 71,42 52 3 3 7 177 
ŞANLIURFA 70 896 70 896 100 100 0 0 0 0 
UŞAK 41 262 41 219 100 83,58 0 10 0 33 
VAN 78 585 65 352 83,33 60,17 5 12 8 221 
YOZGAT 100 630 97 387 97 61,42 3 21 0 222 
ZONGULDAK 49 398 40 128 81,63 32,16 0 22 9 248 
AKSARAY 66 187 66 186 100 99,46 0 1 0 0 
BAYBURT 16 175 16 168 100 96 0 6 0 1 
KARAMAN 75 168 66 120 88 71,42 1 4 8 44 
KIRõKALE 38 191 38 191 100 100 0 0 0 0 
BATMAN 61 258 40 133 65,57 51,55 11 0 10 125 
ŞIRNAK 33 240 20 117 60,6 48,75 1 2 12 121 
BARTIN 25 271 22 104 88 38,37 3 5 0 162 
ARDAHAN 22 245 16 24 72,72 9,79 3 6 3 215 
IĞDIR 21 160 20 109 95,23 68,12 1 6 0 45 
YALOVA 13 53 13 45 100 84,9 0 3 0 5 
KARABÜK 61 277 58 33 95,08 11,91 3 15 0 229 
KİLİS 21 140 21 140 100 100 0 0 0 0 
OSMANİYE 62 166 59 151 95,16 90,96 1 2 2 13 
TÜRKİYE  TOP 8479 37089 7988 24416 94,21 65,83 150 962 341 11711 

 
Not: Yeni kurulan Düzce iline ait bilgiler Bolu ilinde gösterilmiştir. 
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KADASTRO ÇALIŞMALARI ÖZETİ ( 30 / 09 / 1999  TARİHİ İTİBARİYLE) 
 
                     MEVCUT :   BİTEN : 
Toplam İl Sayõsõ...............................................           81            79 
Toplam İlçe Sayõsõ ..........................................         950          794  (127 si Merkez İlçe) 
 
Kentsel Kadastro        : 

Toplam Mahalle Sayõsõ ...............................  : 8 479 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Mah. Sayõsõ.................................   : 7 988 
                              Devam eden Mah. Sayõsõ ...............................   :    150 
                              Yapõlmamõş   Mah. Sayõsõ ...............................   :    341 
Mahalle Sayõsõ Bazõnda     GERÇEKLEŞME ................................  :  %94,21 
 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Parsel Adedi................................   :    5.778.258 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Alan (Dönüm)...........................      :  37.987.880 
7.Beş Yõllõk Kalkõnma Planõna göre Kadastrolanacak Alan (Dönüm) .... :   38 000.000 
                                    Alan Bazõnda GERÇEKLEŞME ..................     : %99,97 
 
Kõrsal Kadastro        : 

Toplam Köy Sayõsõ .................................  :  37 089 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Köy. Sayõsõ...................... .......�     :  24 416 
                             Devam eden Köy. Sayõsõ ...................... ........�    :       962 
                            Yapõlmamõş   Köy. Sayõsõ ..................... .......�.  :   11 711 
        Köy Sayõsõ Bazõnda GERÇEKLEŞME .............................�.  : % 65,83 
 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Parsel Adedi.................... ........... :    27.003.679 
Tesis Kadastrosu Tamamlanan  Alan (Dönüm)...............................:    311.883.703 
DPT Tarafõndan Tespit Edilen Kadastrolanacak Alan (Dönüm) ..... :    379.000.000 

Alan Bazõnda GERÇEKLEŞME .................:  %82,29 
 
Yenileme Çalõşmalarõ       : 

Tamamlanan  Parsel (Adet).......................   :   222.307 
Tamamlanan  Alan (Dönüm).......................  : 1 147.532 

 
Orman Dõşõna Çõkarõlan Alanlarõn Kadastrosu   :       Birim (Ad.):       Alan(Ha): 

Tamamlanan  (Köy/Mah)..................... :        463      43694.56  
Devam Eden  (Köy/Mah)..................... :        160      13845.68  
 

Mera Yaylak ve Kõşlaklarla İlgili Çalõşmalar    : 
İlgili İdarece istenen Mera Aplikasyonu(Hektar)................  : 49.800  
Tamamlanan  Mera Aplikasyonu (Hektar)........................... :   9.350  
İlgili İdarece İstenen Harita Yapõmõ (Hektar)....................... :   7.514  
Tamamlanan Mera Harita Yapõmõ (Hektar)......................... :      316  
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İmar Affõ  Çalõşmalarõ        : 
Tamamlanan  Parsel (Adet).......................  : 619.071  
Tamamlanan  Alan (Dönüm)....................... : 334.424  

 
Yaşatma ve Güncelleme Çalõşmalarõ     : 
Yõllõk Tahmini İşlem (Adet)............................................................ : 500.000  
Yõllõk Tahmini Teknik Bilirkişi Hizmeti  (Adet) ................................. : 100.000  
 

VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE ÜRETİM 
 
VII inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yõllara göre yapõlan üretim durumu aşağõda 
(tablo-4) gösterilmiştir.  
 
           Tablo:  4 -  VII inci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ  Dönemi Üretimleri 
 
Kadastro Üretimi:    
YILI      1995      1996      1997      1998    *  1999 
ÜRETİM    PARSEL         652.573   590.816      529.275      555.965      268.117           
 DÖNÜM  12.742.394 9.778.123  7.742.981 10.453.757 5.248.522 
Kaynak : TKGM.    
(*)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
 
2859  Sayõlõ Kanun Uygulamalarõ (Yenileme Çalõşmalarõ) 
YILI      1995      1996      1997      1998    *  1999 
ÖLÇÜLEN PARSEL     11.388     14.711  21.490     51.055     56.233       
 DÖNÜM    147.422  164.417   173.576   109.563 120.027 
Kaynak : TKGM.                                   (*)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
 
Talebe Bağlõ İşlemler ve Kontrolluk Hizmetleri 
YILI      1995      1996      1997      1998    *  1999 
İŞLEM SAYISI 305.338  296.988 315.747 347.963  239.418   
Kaynak : TKGM.    (*)   30.09.1999tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
 
 
2981 Sayõlõ Kanun Uygulamalarõ (İmar Affõ Çalõşmalarõ) 
YILI      1995      1996      1997      1998    *  1999 
ÖLÇÜLEN PARSEL     26.431 12.993 11.755 10.344 2.496 
 DÖNÜM  5.542 5.800 3.630 26.587 4.391 
Kaynak : TKGM.    (*)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
 
 
Afet Kadastrosu Çalõşmalarõ 
YILI      1995      1996      1997      1998    *  1999 
PARSEL 130 93 203 122 61 
DÖNÜM 267.15 127.32 418.52 389.06 141 
Kaynak : TKGM.    (*)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
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VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI  HEDEFLERİYLE KARŞILAŞTIRMALAR  
VE YENİ TESPİTLER 

 
                Tablo: 5-   VII.   Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Hedefleri ile Karşõlaştõrmalar 
 

 
YILI   1995   1996   1997   1998 1999     

 
KAD. ÜR. HED.(KM2) 

           
5.000        

     5.000      8.000                       
5.000 

        5.000 

KADASTRO 
ÜRETİM(KM2) 12.742  9.778 7.743   10.454  5.249    ** 

 
ORAN %  %255  %195   %97   %209 %104.98 

 
YATIRIM BÜT. TEKLİFİ 
(Milyon TL.) 

312.000 343.508  545.079   1.643.910  4.181.010  

 
YATIRIM BÜTÇESİ   
(Milyon TL) 

111.100 167.000  496.294  675.000 1.000.000 

 
ORAN %  %36   %49  %91  % 41  % 24 

Kaynak : TKGM.  (**)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
 
 

Güncelleme Hedefleri  ve Gerçekleşmeler    (Adet) 
 
Yõllar   1995   1996   1997   1998 1999  ** 

 
Hedef 500.000    500.000    500.000    400.000    400.000    

 
Gerçekleşen 305.338    296.988    264.318    347.973    239.418    

 
Oran % % 61     %59   % 53 % 87        

Kaynak : TKGM.        (**)   30.09.1999 tarihi itibariyle gerçekleşmedir. 
  

Yenileme Hedefleri ve Gerçekleşmeler                           (km2)               
 
Yõllar   1995   1996   1997   1998 * 1999 

 
Hedef 25       25      25    25    25    

 
Gerçekleşen  138      136    173       109      103      

 
Oran %   %552 % 544 % 692     % 436     %412  

Kaynak : TKGM.     (*) 1994 yõlõ tahmindir. 
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Kontrol Hizmetleri   (Dönüm) 
 
YILLAR 1995 1996 1997  1998 * 1999 ilgili kurumlarõn 

yõl içindeki talepleri 
 
İmar Affõ Kontrl. 4590 5292 3630 26587 4313 Karşõlanarak, hedef 

%100 oranõnda 
 
Afet İşleri 134    119    419    301 114  

Kaynak : TKGM.        (*) 1994 yõlõ tahmindir. 
 

Devlet Planlama Teşkilatõnca, VII.  Beş Yõllõk Plan döneminde her yõl 5000 km2 tesis 
kadastrosu yapõmõ  hedeflenmiştir. Elde edilen üretim rakamlarõna göre, her yõl, verilen bu 
hedeflerin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmõştõr. Buna karşõn,talep edilmesine rağmen yatõrõm 
bütçesinde  önemli artõşlar olmamõştõr. Gerçekleşmenin öngörülen hedeflerin üzerinde olmasõ, 
personelin özverili çalõşmasõna ve teknolojik gelişmelere bağlanabilir. Ancak,çalõşma koşullarõ 
bakõmõndan zorluk çekilen yerlerin kaldõğõ düşünülürse, bir takõm iyileştirmeler ve özendirici 
önlemler alõnmadõğõ takdirde verilecek hedeflerin gerisinde kalõnabilir. 

 

C.2.2. YENİ TESPİTLER 

C.2.2.1. KADASTRO BİTİRME PROJESİ SONUÇLARI 
 
Her ilçede kadastrosu biten köy ve mahallelerin kadastro üretim bilgilerinden yararlanõlarak, o 
ilçedeki bir köyün ve mahallenin ortalama parsel sayõsõ ile parsel büyüklüğü (dönümü) 
belirlenmiştir. Kadastrosu yapõlmayan köy ve mahallelerin parsel sayõsõ ve alanlarõ (dönüm 
miktarlarõ), hesaplanan ortalama miktarlardan istifade edilerek hesaplanmõş ve bu suretle o 
ilçedeki kadastroya tabi tutulacak tahmini parsel sayõlarõ ile dönüm miktarlarõ elde edilmiştir.  

 
Bu proje sonucuna göre; DPT�ce öngörülen 417.000 km2 lik kadastro hedefi yaklaşõk 480.000 
km2 hesaplanmõştõr. Bunun yaklaşõk, 40.000 km2 si kentsel alan,   440.000 km2 si kõrsal alan 
kadastrosudur. 

C.2.2.2. ENVANTER ÇALIŞMASI SONUÇLARI  
 

01.07.1998 � 01.06.1999 tarihleri arasõnda, kadastrosu yapõlmayan kõrsal ve kentsel alanlarõn 
tespitine ilişkin çalõşmalar yapõlmõş ve bunun sonucunda, her kadastro müdürlüğü, kendi yetki 
bölgeleri içerisinde bulunan kadastrosu  yapõlmamõş alanlarõ ve sorunlarõnõ tespit ederek istenen 
bilgileri Merkeze göndermiştir. Türkiye genelinde toplanan bu bilgiler Bilgi İşlem Merkezine 
aktarõlarak gerekli değerlendirmeler yapõlmõştõr.  

 
Bu çalõşmalar sonucunda,  toplam olarak kadastrolanacak alan  500.000 km2 dolayõnda tespit 
edilmiştir. Bunun yaklaşõk 40.000 km2 si kentsel alana, 460.000 km2 si de kõrsal alana isabet 
etmektedir. 
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Bu değerler Kadastro Bitirme Projesindeki değerlerle karşõlaşõldõğõnda % 4 gibi bir farkla 
birbirlerini doğrulamaktadõr. 

C.2.2.3. PAFTALARI YENİLENMESİ GEREKEN ALANLARLA İLGİLİ 
TESPİTLER 

 
Ülkemizde 1912 yõlõndan bu yana kadastro çalõşmalarõ yapõla gelmektedir. Kadastronun 
yaşayan ve devamlõlõk gerektiren bir hizmet olmasõ kadastro çalõşmalarõ sonucunda üretilmiş 
olan tapulama ve kadastro paftalarõnõn teknik nedenlerle olduğu gibi, toplumun sosyo-
ekonomik yapõsõndaki dinamizmine paralel olarak da günün koşullarõna ve teknolojisine uygun 
hale getirilmesi ya da başka bir deyişle yenilenmesi bir gereklilik olarak ortaya çõkmaktadõr. 

 
Halen bu çalõşmalar, 1983 tarih ve 2859 sayõlõ �Tapulama ve Kadastro Paftalarõnõn 
Yenilenmesi Hakkõndaki Kanun� ile 21 Mart 1995 tarih ve 22234 sayõlõ Resmi Gazetede 
yayõmlanan �Tapulama ve Kadastro Paftalarõnõ Yenileme Yönetmeliği�  hükümleri uyarõnca 
yapõlmaktadõr. 

 
Geçmişte üretilen tapulama ve kadastro paftalarõ ;  eğitilmiş eleman yetersizliği, teknik 
donanõmõn yetersiz olmasõ ve üretildiği zamanõn gereksinmelerine cevap verecek şekilde 
üretilmiş olmasõ, hõzlõ kentleşme, imar planõ uygulamalarõ ve buna bağlõ olarak taşõnmaz 
mallarõn değerlerinin artmasõ ve daha hassas ölçü ve planlara gerek duyulmasõ gibi nedenleri ile 
günümüzün gereksinmelerine cevap verememektedir. 

 
Yenilemeye yönelik olarak durum tespiti, grafik yöntemle üretilen paftalarõn tamamõnõn 
yenilemeye muhtaç olduğu yaklaşõmõndan hareketle yapõlmõştõr. Ancak diğer yöntemlerle 
üretilen kadastro paftalarõndan da yenilemeye muhtaç olanlar da mevcuttur. Bunlarõn rakamsal 
büyüklüğü oransal olarak göz ardõ edilebilir boyutta kalmaktadõr. 

 
Yapõlan çalõşmalar sonucunda Türkiye genelinde grafik paftalardan yenilenmesi gerekenler 
aşağõda (Tablo-6) gösterilmiştir. 

 
 

 
Tablo: 6-  Potansiyel olarak yenilenecek alanlar. 

MAHALLE KÖY GENEL TOPLAM 
Top.  
Birim 

Top.  
Parsel 

Top. 
Dönüm 

Top. 
Pafta 

Top. 
Birim 

Top.  
Parsel 

Top.   
Dönüm 

Top. 
Pafta 

Top. 
Birim 

Top.  
Parsel 

Top.   
Dönüm 

Top. 
Pafta 

359 421 825 3 288 764 4 938 4 310 4 732 503 45 242 481 80 758 4 669 5 154 328 48 531 245 6 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 116 

 

C.2.2.4. TESPİT SONUÇLARININ  DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Türkiye�de  kadastrolanacak alanlar; kentsel alanlar bazõnda 37.000 km2, kõrsal alanlar bazõnda 
ise 380.000 km2 olarak tespit edilmiştir. Kõrsal alanlarõn kentsel alanlara dönüşmesi, orman 
vasfõnõ yitirmiş alanlarõn orman dõşõna çõkarõlmasõ, ekonomik yarar sağlamasõ mümkün bulunan 
kadastro harici alanlarõn kadastrolanmasõ, yeni il ve ilçelerin kurulmasõ  gibi nedenlerle 
kadastrolanacak alanlarõn miktar olarak hem arttõğõ, hem de kõrsal ve kentsel alanlar bazõnda 
değiştiği gözlenmiştir. Bilindiği gibi kadastrolanacak kentsel alanlar  toplamõ 37.000 km2 
belirlendiği halde bu  alanlarda yapõlan kadastro 37.000km2 yi geçmiş bulunmaktadõr. Bu 
sebeple mevcut kadastro çizelgesinde (2.1.2.5. bölümünde) kentsel alan 38.000km2, kõrsal 
alanda 379.000km2 olarak alõnmõş ve toplam 417.000km2  korunmuştur. 

 
Ancak kadastrolanacak alanlarõn tespiti için iki ayrõ çalõşma yapõlmõştõr. Bu çalõşmalardan biri 
Kadastro Bitirme Projesi, diğeri ise  Envanter Çalõşmasõ Projesidir. Her iki çalõşma yukarõda 
anlatõlmõştõr. Bu projelere göre, kadastrolanacak toplam kentsel alanõn  40.000 km2 dolayõnda, 
kõrsal alanõn da  440.000 km2 � 460.000 km2 arasõnda olduğu gözlenmiştir. Bu çalõşmalardan da 
anlaşõlacağõ üzere, Türkiye�de kadastrolanacak alanlarõn 480.000 km2 olarak hedeflenmesi 
uygun olacaktõr.  

C.2.3. SORUNLAR 

C.2.3.1. KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİNİN  YENİDEN  PLANLANMASI 
 
         Planlamanõn Amacõ;  
 
• . Müdürlük sayõsõnõ azaltmak, 
• . Merkezden sevk ve idareyi kolaylaştõrmak, 
• . Müdürlük dağõlõmõnõ dengelemek,  
• . Şeflik sayõsõnõ artõrmak, 
• . Kaynaklarõ birleştirmektir. 
 
         Planlamayõ Gerekli Kõlan Sebepler ; 
 
Müdürlük sayõsõ fazla olduğundan; ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnda ve sevk ve idaresinde birtakõm 
zorluklar yaşanmaktadõr.  
 
Kadastro hizmeti emek-yoğun bir çalõşma olduğundan bu hizmeti yapmakla görevli  kadastro 
müdürlükleri, yeter sayõda personele ve donanõma  sahip olmalõ ve her an kadastro çalõşmalarõnõ 
yapabilecek durumda bulunmalõdõrlar. Ülkemizde kadastro çalõşmalarõ 1999 yõlõ sonu itibari ile 
% 84 oranõnda tamamlandõğõndan, müdürlüklerin işlevleri, kadastrosu bitirilen ve bitirilmeyen 
yerlere göre farklõlõk göstermektedir. Bu durumda müdürlüklerin iş durumlarõ ve çalõşma 
koşullarõ gözden geçirilerek yeniden planlanmasõ gerekmektedir. Özellikle kadastro yapõlmamõş 
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bazõ yörelerimizde, işlevini yerine getirebilecek müdürlük oluşumunu sağlamada büyük 
zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr. Çok sayõda müdürlük yerine, merkezi yerlerde işlevlerine uygun 
müdürlükler oluşturulmalõ, etraf ilçeler ise şeflik veya yetkili bölge olarak bu müdürlüklere 
bağlanmalõdõr. Şeflik veya yetkili bölgelerdeki kadastro çalõşmalarõ ise, merkez müdürlük 
tarafõndan : 

 
- Personel, 
- Donanõm ve İlave imkanlar,  
- sağlanarak yerine getirilebilir. Örneğin �şantiye� usulü çalõşmalar  yapõlabilir.  

 
• Merkez müdürlükler sosyal bakõmdan gelişmiş yerlerde kurulmalõdõr. Aksi taktirde 

birtakõm özendirici tedbirler alõnmadan, personel gönderilmesi ve atanan personelin 
bugünkü mevcut imkanlarla orada tutulmasõ oldukça zor olmaktadõr. Personel, atandõğõ 
yerde; kiralõk ev bulmada, çocuğunu daha iyi şartlarla okutmakta, sağlõk hizmetlerini 
almakta sõkõntõ çekiyorsa oraya gitmemek için direnmekte, gitse bile bir yolunu bulup diğer 
birimlere geçmeye çalõşmaktadõr. Bu durum karşõsõnda kadastro hizmeti; ya aksamakta, ya 
da hiç yapõlamamaktadõr.  

 
• Şeflik düzeyinde hizmet vermek mümkün iken, değişik nedenlerle yerlerinde bõrakõlan ve 

orada müdürlük bulunmasõnda hiçbir yarar olmayan yerlerdeki kadastro müdürlükleri de 
şefliğe dönüştürülmelidir. 

 
• Yukarõda belirtilen hususlar ve önerilen çözümler daha çok mevcut yapõlanmanõn  

revizyonuna yöneliktir. Ancak,Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yeniden 
yapõlanmasõ durumunda,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ayrõ bütçeli, özerk bir 
kurum  statüsüne kavuşturulmasõ  uygun olacaktõr.    

 

C.2.3.2. PERSONEL DAĞILIMI VE SORUNLARI 
 

Mevcut durumda, personel; istediği müdürlükte görev alabilmek için her çareye baş 
vurmaktadõr. Bunu engelleyen etkin bir düzenleme de yoktur. Çünkü, her birimde bulunmasõ 
gereken personel sayõsõnõn önceden planlanabilir olmasõna karşõn, çeşitli nedenlerle böyle bir 
planlamaya, yani kadro standardõna gidilmesine, hep soğuk bakõlmaktadõr. Bunun herkesçe 
bilinen ekonomik , siyasi ve yönetimsel vb. önemli birçok  sebepleri bulunmaktadõr. 
 
Kadro planlamasõ, birim bazõnda yapõlõrken Türkiye�nin gerçekleri daima göz önünde 
bulundurulmalõdõr. Bunun için personel dağõlõmõnõ unvan ve sayõ olarak yapõp, kadro 
derecelerinin; şimdi olduğu gibi, Bölge Müdürlüklerini de kapsayacak şekilde esnek 
tutulmasõnda yarar vardõr.  

 
Destek personel; atamalarõ mahalline ait katip, şoför, jaloncu ve hizmetli gibi personeldir. 
Personel tasarrufu amacõyla, 10 yõlõ aşkõn süreden beri çeşitli nedenlerle boşalan bu kadrolara
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personel alõnamamakta, ihtiyaç; ya geçici işçiyle ya da başta belediyelerden olmak üzere yatay 
geçişle sağlanmaya çalõşõlmaktadõr. Ayrõca özelleştirme kapsamõnda da anõlan kadrolara 
personel atanmakta ise de, genelde bu yolla gelen personel, ihtiyaç yerinden ziyade kendi 
istediği yere gitmekte, gitse bile verimli olamamaktadõr. Yatay geçişlerde de, genelde, nitelikli 
personelin gelmediği bilinen ve görülen bir husustur. 

 
Kadastro yatõrõm hizmetlerinde çalõştõrõlmak üzere verilen geçici işçi kadrolarõnda çalõştõrõlan 
işçi personelin, memurlar eliyle gördürülmesi gereken ve sorumluluk taşõyan işlerde 
çalõştõrõlmasõ mevzuatõmõza göre mümkün değil ise de, hizmeti yerine getirmekten kaynaklanan 
zorunluluk ve görev bilinci nedeniyle anõlan hizmetlerde geçici işçiler çalõştõrõlmaktadõr. Ancak 
bunlarõn sayõlarõ, her yõl maliyece verilen kadro sabit olduğundan, tapu sicil ve bölge 
müdürlüklerine de tahsis edildiğinden kadastro müdürlükleri aleyhine azalmaktadõr. 

 
Geçici işçi kadrolarõnõn sayõsõ, kadastro ekiplerinde çalõştõrõlmak maksadõyla Maliye 
Bakanlõğõnca belirlenmektedir. 

 
Her yõl 1000 dolayõnda kadastro ekibi oluşturulabildiğine ve her ekip için de 2 işçi gerektiğine 
göre, kadastro ekipleri için 2000 adet işçiye (ortalama 8 ay çalõştõrõldõklarõ varsayõmõyla 16 000 
Adam/Ay olmaktadõr), kadastro müdürlüklerinin, katip, şoför, hizmetli, gece bekçisi gibi 
ihtiyaçlarõ ile Tapu Sicil ve Bölge Müdürlüklerinin de bu gibi ihtiyaçlarõ düşünüldüğünde 
ayrõca 1000 işçiye daha gereksinim duyulmaktadõr ki, ortalama 8 ay çalõştõklarõ varsayõmõyla 
8000 Adam/Ay ilavesiyle asgari ölçülerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 24 000 
Adam/Ay işçi kadrosuna ihtiyacõ bulunmaktadõr. 
 
Şoför, hizmetli ve katip gibi kadrolara personel alõmõnõn yapõlmasõ halinde işçi sayõsõnda 
azalma olmasõ mümkündür. 

C.2.3.3. HİZMET ARAÇLARI 
 

Taşrada kadastro hizmetlerinde bugün için  661 hizmet aracõ kullanõlmakta ve her yõl yenileri 
alõnarak ekonomik ömrünü dolduranlar  terkin edilip Maliyeye devredilmektedir. Ancak alõnan 
yeni araçlar, kadrolu şoför sõkõntõsõ nedeniyle, sürücü belgeli işçi veya memur personel 
tarafõndan kullanõlmaktadõr. Böyle bir durumda, gösterilen dikkat ve uyarõlara rağmen araçlar : 

 
- Hor kullanõldõğõndan, 
- Bakõmlarõ zamanõnda yapõlmadõğõndan, 
- Tek elden kullanõlmadõğõndan, 

 
Bakõm ve işletme masraflarõ ya normaline nazaran büyük olmakta ya da kõsa sürede hizmet dõşõ 
kalmaktadõr. 

 
Araçlardan vazgeçemeyeceğimize göre, bunun önlenmesi için aracõn tek sorumlusunun, tek 
kullanõcõsõnõn olmasõ yani her aracõn kadrolu şoförünün olmasõ gerekmektedir. 
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  Bunun için; 
 

- Ya boş şoför kadrolarõna açõktan elaman alõmõ sağlanmalõ, 
- Veya sürücü belgeli memurlarõn kullanõlabilmesi için yasal düzenleme 

yapõlmalõ, 
- Ya da araç satõn alõmõndan tümüyle vazgeçilerek mevcutlar elden çõkarõlmalõ ve 

bunun yerine dõşarõdan hizmet satõn alõnmalõ, yani araç kiralanmalõdõr.  
 
Kiralama işi, işleri aksatmayacak şekilde basit ve çok az formaliteyi içermeli, bunun yanõ sõra 
da suiistimali önleyecek biçimde düşünülmelidir.    
 

C.2.3.4. TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANMADAKİ SORUNLAR  
 
Teknolojik gelişmelerle birlikte kadastral bilgilerin üretim şekilleri ve kapsamlarõ 
değişmektedir. Bugüne kadar, yersel ve fotoğrametrik yöntemlerle değişik ölçeklerde  kadastral 
haritalar üretilmiştir.  

 
Teknolojik gelişmelerin yardõmõyla artõk haritalar daha hõzlõ ve sağlõklõ yapõlmakta olup 
hassasiyetleri de artmõştõr. Dünyadaki nüfusun  artmasõ, toprağõn değerinin artmasõna sebep 
olmakta bu nedenle de ölçünün hassasiyeti daha çok önem kazanmaktadõr.  
 
Teknolojik değişmelerle hizmetlerin yapõlmasõ bilgi düzeyi artmõş teknik insanlara ihtiyaç 
duymaktadõr. Kurumlar bir yandan teknolojiyi satõn alõrken bir yandan da kendi personellerini 
eğitmek durumundadõrlar.    

 
Teknolojik gelişmelerden en çok  yararlanan sektör harita sektörü olmuştur.  Araziden büroya 
kadar her yerde teknik cihazlar kullanõlmaktadõr. 

 
Bu gelişmelere paralel olarak gelişmiş ülkeler kendi bilgi sistemlerini kurmuşlardõr. Kent Bilgi 
sisteminin alt yapõsõnõ  Kadastro Bilgi Sistemi oluşturmaktadõr.  

 
Yukarõda yazõlan konular õşõğõnda aşağõdaki problemlerle karşõlaşõlmaktadõr: 

 
• Gerekli ödenek sağlanamadõğõndan teknolojik gelişmeler takip edilememekte takip edilse 

bile yeterli düzeyde olmamaktadõr. 
• Bilgi düzeyi artmõş teknik personel açõğõ mevcut olup mevcut personelin de eğitimleri tam 

olarak yapõlamamaktadõr. 
• Yetişmiş teknik kadroya yeterli ücret verilmediğinden, fõrsatõnõ bulan başka kurumlara veya 

özel sektörlere geçmektedirler. 
• Teknik cihaz eksiklikleri mevcut olup eksiklikler giderilememektedir. 
• Teknolojinin hõzlõ değişmesi bir önce alõnan cihazlarõ kõsa zamanda demode durumuna 

getirmektedir. Eski cihazlar kullanõlsa da  teknolojinin takibi bakõmõndan yeni cihazlarõn 
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alõnmasõ gerekmektedir. Özellikle bilgisayarlarõn teknolojisi daha sõk değişmektedir. 
• Mevcut yasalarõ teknolojik gelişmelere uygun hale getirmek. 
 

C.2.3.5. MEVZUATLA İLGİLİ SORUNLAR  

C.2.3.5.1. TESİS KADASTROSU ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ SORUNLAR  
 
Sorun: Ülkemizde kadastro değişik arazi kesimleri itibarõyla değişik kurumlarca kadastro 
yapõlmaktadõr. 
 
Örneğin; ormanlar, 6831 sayõlõ Orman Kanunu hükümlerine göre Orman Genel Müdürlüğünce, 
mera nitelikli araziler ise 4342 sayõlõ Mera Kanunu hükümlerine göre Tarõm Bakanlõğõ 
bünyesinde kurulan Mera Komisyonlarõnca, bunlarõn dõşõnda kalan yerlerle Orman Kanunu 
hükümlerine göre Hazine adõna orman dõşõna çõkarõlmõş olan yerlerden Orman Bakanlõğõnca 
kadastrosu talep edilen yerlerden 3402 sayõlõ Kanun hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce kadastrolanmaktadõr. 
 
Kadastro özet olarak; taşõnmaz mallarõn hem hukuki yönden ve hem de teknik yönden mülkiyet 
sõnõrlarõnõn ve sahiplerinin belirlenmesi işlemidir. 
 
Toprağa dayalõ haklarõn belirlenmesi ve devlet güvencesi altõnda kayda bağlanmasõ şeklinde de 
tanõmlayabileceğimiz bu ağõrlõktaki işlemin, bu konuda ihtisasõ olan görevlilerce yapõlmasõ 
zorunludur. Bu anlamdaki işlem ise yõllardan beri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
yürütülmektedir. Yukarõda değinilen 6831 ve 4342 Sayõlõ Kanunlar çerçevesinde ilgili 
kurumlarca kadastro anlamõnda yapõlmakta olan sõnõrlandõrma, tespit ve haritalandõrma 
işlemlerinin mülkiyet haklarõnõn belirlenmesine ilişkin kriterlere uygun olarak 
gerçekleştirilmediği görülmektedir.Bu durum ise haklarõnõ aramak durumunda olan taşõnmaz 
malikleri ile devleti karşõ karşõya getirmektedir. 
 
Öneri : Özet olarak değinilen bu nedenlerden ülke kadastro görevinin tek kamu kurumu 
tarafõndan yapõlmasõ için gereken yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
Öte yandan:  
• 3402 Sayõlõ Kadastro Kanununun 1 inci maddesi ile Büyük Ölçekli Harita Yapõm 

Yönetmeliği�nin 2 inci maddesi hükümlerine göre, kadastro haritalarõnõn topoğrafik 
nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Uygulamada, üçüncü boyutla ilgili bir kõsõm bilgiler 
derlenerek arşivlenmekte, yalnõzca kadastronun teknik işleri ihale yoluyla müteahhide 
yaptõrõlan yerlerin haritalarõ üç boyutlu, yani topoğrafik niteliği de taşõyacak biçimde 
hazõrlanmaktadõr.  Ancak Ülkemizde kadastrosunun büyük oranda tamamlanmõş olmasõ ve 
kalan kõsõmlarõn büyük bölümünün dağlõk engebelik ve ormanla ilişkili alanlarõ oluşturmasõ 
yüzünden,kõsõtlõ bütçe imkanlarõ da dikkate alõnõrsa,  oldukça ek külfet getiren üçüncü 
boyutun  �her yerde mi, yoksa yatõrõmlar için buna ihtiyaç duyulacak yerlerde mi 
�olmasõ gerektiğinin tartõşõlmasõnda yarar görülmektedir. Üç boyutlu haritaya ihtiyaç duyan 
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kurum ve kuruluşlar, bu haritalarõ kendi ölçütlerine uygun biçimde  yaptõrdõklarõ göz önüne 
alõnõrsa, kadastro hizmetleri açõsõndan anõlan madde hükmünün yeniden 
değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çõkmaktadõr.  

 
• Kadastro Kanununun 15 inci  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 bu da kadastronun yapõlõşõnõ zorlaştõrmaktadõr. 

 
• Askõ ilanõ öncesinde, yapõlan kadastro tespitlerinin ilgililerince incelenmesi, öğrenilmesi ve 

bunlarõn duyurulmasõna yani bilgilendirmeye ilişkin yasal bir düzenleme bulunmadõğõndan 
ilgililer,  itiraz için, askõ ilanõnõ bekler durumdadõrlar. Askõ ilanõnda, itirazlarõn kadastro 
mahkemesine yapõlmasõ,mahkeme masraflarõnõn, çoğu kez taşõnmaz mallarõn değerine göre 
yüksek oranda olmasõ gibi nedenlerle ilgililerin haklarõnõ aramak için genelde dava  
açmaktan vazgeçtikleri gözlenmektedir. Bu nedenle eskiden olduğu gibi kadastro 
komisyonlarõna, askõ ilanõ sõrasõnda itirazlarõ alõp karara bağlama yetkisi veren yasal 
düzenleme yapõlmalõdõr. 

 
• Büyük Ölçekli Haritalarõn Yapõm Yönetmeliği (BÖHYY), teknolojik gelişmeler de dikkate 

alõnarak yeniden düzenlenmeli ve günümüz ihtiyaçlarõna daha iyi cevap verir hale 
getirilmelidir. 

C.2.3.5.2. KADASTROSU BİTEN YERLERLE İLGİLİ SORUNLAR 
 
Sorun : 3402 Sayõlõ Kadastro Kanunu öncesinde yürürlükte bulunan tapulama ve kadastro 
kanunlarõ uygulamalarõ sonucunda üretilmiş olan kadastral  haritalarõn; 
 
• Gerek o günkü teknik koşullar ve gerekse diğer nedenlerle oluşan teknik yetersizliklerinin 

mevcudiyeti, 
• Bu nedenlere dayalõ pafta-zemin uyumsuzluklarõ, 
• Yapõsõ itibariyle otomasyona geçişe uygun verilerinin olmayõşõ, 
• Yetersizliklerinin aşõlmasõna uygun düzenlemelerin bulunmamasõ. 
 
gibi sorunlar yaşandõğõ sürece, halkõn kadastrodan beklentilerine zamanõn ölçütlerine göre 
gereken cevap verilememektedir. Ayrõca bu nedenlere dayalõ ve mahkemelere intikal eden 
ihtilaflar büyük boyutlara ulaşmakta ve çözümleri de uzun sürmektedir. Bu durumlar da her 
türlü gelişimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
Öneri:Çözüm yolu ise; konu içinde öncelikleri de bulunan ve adõnõ �ikinci kadastro� şeklinde 
tanõmlayabileceğimiz bir reform projesi olarak ele alõnmalõ ve biran evvel hayata geçirilmelidir. 

 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 122 

C.2.3.5.3. TEKNOLOJİK GELİŞMELERDEN YARARLANMA SORUNLARI; 
   
Sorun:  
• Üretilmiş olan tüm bilgilere süratle ulaşõlamamasõ,  
• Bu bilgilerin, kullanõlmakta olan yeni tekniklerle istenildiği oranda irdelenemiyor olmasõ, 
• Bu bilgilerin planlama çalõşmalarõnda süratle ve ihtiyaç ölçülerinde kullanõlamõyor  olmasõ, 
 
Öneri: Bu sorunlarõn giderilebilmesi için ise, günün getirdiği teknolojik imkanlar çerçevesinde 
ve ileriki uzun yõllara cevap verebilecek şekilde bilgi sistemlerinin kurulmasõ gerekmektedir. 
Bu konuda önceki plan döneminde önerilen ve proje numarasõ da almõş bulunan Tapu ve 
Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS), yeni ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alõnarak daha fazla 
geciktirilmeden oluşturulmasõna başlanmalõdõr. 
Bu sistemlerin kurulabilmesi için ise Ülke genelinde uygulanabilir olmasõnõ sağlayacak içerikte 
gereken yasal düzenlemeler (Bilgi ve Bilgi Standardõ Kanunu gibi ) getirilmelidir. 
  

C.2.3.5.4. KADASTRONUN YENİLENMESİNDEKİ 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 yer kontrol noktalarõ kaybolmuştur. Çoğunun yerlerine konulmalarõ 

da mümkün değildir. Değişmediği anlaşõlan sõnõrlara göre dahi uygulama kabiliyeti yoktur. 
• Kadastro sonrasõnda, planlar üzerindeki değişiklikler gereği gibi izlenememiş ve 

güncelleştirilememiştir. Bu yüzden 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 vermemektedir. 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 Tapulama ve Kadastro Paftalarõnõ Yenileme 
Kanunu yürürlüğe girmiş, ancak bu Kanun, çerçevesinin çok dar olmasõ nedeniyle sorunun 
çözümüne yeterli cevap getirememiştir. 
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C.2.3.6. ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR 
 
Kadastro hizmetleri emek-yoğun bir çalõşmalardõr. Kadastroda çalõşan teknik personel 
teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek kadar bilgili, arazide kilometrelerce yürüyebilecek 
kadar sağlõklõ ve güçlü olmak zorundadõr.  

 
Henüz kadastrosu yapõlmayan 11711 köy kalmõş olup, bu köyler genellikle müdürlük 
merkezlerine uzak, ölçme zorluğu bulunan, ormanla ilişkili olan, dağlõk ve engebelik yerlerdir.  
Kadastro hizmetlerinin zor arazi şartlarõ bulunan yörelere kaymõş olmasõ nedeni ile, arazi 
şartlarõna uygun yeterli araç gereç bulunmayõşõ hizmeti olumsuz yönde etkilemektedir. Modern 
ölçme aletlerinin yeterli miktarda olmamasõ da çalõşmalarda verimi ve hassasiyeti 
düşürmektedir. 

 
Tapu ve kadastro hizmetlerinde görevli personel zor şartlarda arazide hizmet görmekte, 
hizmetinin gerektirdiği imkanlardan diğer kurumlarda olduğu kadar dahi yararlanamamaktadõr. 
Bu durum kadastro hizmetlerinde verimi olumsuz etkilemektedir. Uygulanmakta olan dengesiz 
ücret politikalarõ nedeniyle günümüzde, artõk arazide çalõşanla büroda çalõşan arasõnda önemli 
bir fark kalmamõştõr. Arazide çalõşmayõ cazip kõlacak parasal önlemler de alõnmalõdõr.Ayrõca 
şantiye usulü çalõşma sistemine geçilmelidir. 
 

C.2.3.7. ARŞİVLEME İLE İLGİLİ SORUNLAR  
 
Mevcut uygulamada, değişiklik işlemleri ile ilgili belgeler kadastro müdürlükleri tarafõndan 
periyodik olarak Merkeze veya bu maksatla arşiv tutan bölge müdürlüklerine gönderilmektedir. 
Ancak gönderilen bu belgeler,  işlenerek günlük takip edilememekte ve sadece dosyalanarak 
arşivlenmesi yapõlabilmektedir Bu durum arşivden  beklenen amacõ tam olarak 
yansõtmamaktadõr Bu nedenle  teknolojik imkanlar kullanõlarak, arşivlemede otomasyona 
geçilmeli ve yeni arşiv sistemi oluşturulmalõdõr. 

 
Ülkemizde, harita yapan diğer kurumlar, kendi ihtiyaçlarõ için ürettikleri yer kontrol noktalarõ 
ve haritalar için kendi arşivlerini oluşturmakta,  tüm kurumlarõn ortaklaşa yararlanacağõ 
merkezi bir arşiv bulunmamaktadõr. Mevcut arşivler arasõnda koordinasyon olmadõğõndan bu 
durum, kaynak israfõna ve hizmetin etkinliğinin kaybolmasõna neden olmaktadõr.  

C.3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 

C.3.1.VIII BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE (2001-2005) 

C.3.1.1. KAPASİTE 
 
Gelişen dünya koşullarõ ile kadastral bilgilerin üretim şekilleri, kapsamlarõ değişebilmektedir. 
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Kadastral çalõşmalar başladõğõndan bu güne kadar, yersel ve fotogrametrik yöntemlerle değişik 
ölçeklerde  kadastral haritalar üretilmiştir. Bu çalõşmalar, uygulamada olan yasalar çerçevesinde, 
günün eleman ve donanõm imkanlarõyla yapõlmõştõr. Ancak hõzla değişen dünya şartlarõ ve buna 
bağlõ olarak artan nüfusun ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ, üretilen bilginin kapsamõnõ ve niteliğini 
tartõşõlõr duruma getirmektedir. Kadastro çalõşmalarõnõn başlangõcõndan bugüne kadar geçen 
süreçte;    

 
• Klasik takeometreler kullanõlarak ve grafik tersimatla, 
• Klasik takeometreler kullanõlarak koordinatlõ tersimatla, 
• Prizmatik ölçü yöntemi kullanõlarak kõsmen koordinatlõ tersimatla, 
• Fotogrametrik uçuş ve kõymetlendirme ile,  
• Elektronik takeometre ile sayõsal olarak vs. 
 

yöntemler kullanõlarak, çeşitli ölçeklerde kadastral bilgiler ve haritalar elde edilmiştir. Bu ölçü 
yöntemlerinin belirlenmesinde o günün ihtiyaçlarõ, mevcut koşullar  ve toprağõn durumu etken 
olmuştur. Ancak günümüz ihtiyaçlarõ, gelecek ihtiyaçlar ve gelecek için saptanõlan şartlar 
düşünüldüğünde, önceki yõllarda yapõlmõş olan çalõşmalarõn bir kõsmõnda yetmezlikler olduğu, 
bir kõsmõnõn ise uygulama imkanlarõnõn neredeyse ortadan kalktõğõ anlaşõlmaktadõr. Bu bilgilerin, 
mevcut ihtiyaçlar gözönüne alõnarak önem sõralamasõna göre ihtiyaçlarõ karşõlayacak şekilde 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Günün şartlarõ nasõl ki, önceki yõllarda yapõlmõş olan kadastral 
bilgilerin yetersizliğini gösteriyorsa, önümüzdeki yõllarda da bugün ürettiğimiz bilgilerin kapsam 
ve nitelikleri tartõşõlõr hale gelebilecektir. Ancak mümkün olduğunca ileriye dönük olarak 
oluşacak şartlar tahmin edilerek, kadastral çalõşmalarõn hazõrlanõş yöntemlerinin ve kapsamõnõn 
ona göre belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde, mevcut yasalar çerçevesinde sõnõr kadastrosu 
yapõlmaktadõr. Günümüzde bir çok gelişmiş ülke, kadastral bilgilerin kapsamõnõ, Ülkemizdeki  
kapsamdan çok daha fazla yapmaktadõr. Örneğin, bu ülkelerde vergilendirmeye esas bilgiler tapu 
sicil bilgileri içerisinde tutulmaktadõr. 

  
Bu düşünceler õşõğõnda görülmektedir ki, kadastral bilgilerin projelere altlõk olarak daha fazla 
yararlõ olabilmesi için teknoloji ve günün koşullarõ iyi değerlendirilmeli, sürekli olarak güncel 
halde tutulmalõdõr. Kadastronun biten bir çalõşma değil, sürekli  bir çalõşma olduğu gözardõ 
edilmemelidir.   

C.3.1.2. ARZ TALEP 
 

Kadastro bilgileri, konumsal özellikli her türlü projenin başarõya ulaşabilmesi için altyapõ olarak 
kullanõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Bundan 40-50 yõl öncesi oluşturulmuş kadastral bilgiler, 
günümüzdeki projeler ve uygulamalar için yetersiz kalmaktadõr. Bugün yapmõş olduğumuz sõnõr 
kadastrosunun, önümüzdeki yõllarda ihtiyaçlara ne kadar cevap verebileceği sorgulanmalõdõr. 
Bunun yanõnda, mevcut kadastral bilgilerin ne kadarõnõn günümüz ihtiyaçlarõna cevap 
verebildiği belirlenerek, kullanõlma zorluğu olan bilgilerin iyileştirilmesi veya yeniden 
oluşturulmasõ planlanmalõdõr. Hõzla artan Ülke nüfusu da yeni birtakõm sorunlar doğurmaktadõr. 
Bu  yaklaşõm  ile  günümüz  ve  gelecekteki  ihtiyaçlarõ  değerlendirmek  gerekirse,  bu sorunlar  
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özetle;   
 
• Beslenme ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ,  
• Yerleşim sorunlarõnõn karşõlanmasõ, 
• Yerleşim için altyapõ hizmetlerinin verilmesidir. 
  

Toprağõn verimli kullanõlmasõ ve tarõma katkõlarõ ; 
 
Beslenme ihtiyaçlarõnõn karşõlanabilmesi amacõ ile tarõm gelirlerini arttõrõcõ köklü projelerin 
oluşturulmasõ zorunlu hale gelecektir. Bu projeler kapsamõnda, kadastro bilgileri ile bağlantõlõ 
birtakõm yeni bilgi ihtiyaçlarõ doğacaktõr. Devlet, üretim fazlasõ olan birtakõm ürünlerin ekimini 
kõsõtlayõp, o bölgelerde değişik ürünlerin yetiştirilmesi için projeler uygulamaya koyacaktõr. Bu 
projeler için toprakla ilgili olarak ; 

 
• Sahipleri, 
• Kullanõcõlarõ, 
• Parsel büyüklükleri, 
• Parsellerin şekilleri, 
• Topoğrafyasõ, 
• Toprak analizleri, 
• Yeraltõndaki toprağõn kullanõmõna etki edecek kaynak, maden vs. bilgiler, 
• Yerüstündeki toprağõn kullanõmõna etki edecek yapay tesisler (Elektrik, su, kanal, telefon vs. 

bilgiler), 
• Bölgelerle ilgili yol durumlarõ, 
• Sulama durumlarõ, 
• Yerleşim yerlerine olan uzaklõklar, 
• Halkõn üretilmek istenen ürünler ile ilgili bilgi seviyesi, 
• Yetiştirilecek olan ürünlerin değerlendirme merkezlerine olan uzaklõğõ vs. bilinmek 

istenecektir. 
 
Mevcut sõnõr kadastrosu ile üretilen bilgiler, yukarõdaki ihtiyaçlarõn bir kõsmõnõ  
karşõlamayacaktõr. Bu nedenle, Devletin önemli tarõm girdileri olan alanlardan başlayarak bu tür 
projelere daha fazla bilgi aktarabilecek seviyede kapsamlõ bilgilere ihtiyaç olacaktõr. Kadastral 
bilgilerin tamamõyla sayõsal hale getirilip, bölgelerin ihtiyaçlarõna göre yukarõda sayõlan toprak 
bilgilerinin hangi kapsamda toplanacağõ belirlenerek, ona yönelik çalõşmalar başlatõlmalõdõr. Bu 
tür projelerin iyi seviyede yürütülebilmesi için mutlaka kapsamlõ bilgi sistemlerine ihtiyaç 
vardõr. Bu bilgi sistemlerinde,  kadastral bilgilerin güncel olarak yer almasõnõ sağlamak amacõyla 
mevcut kadastral bilgilerin belirlenecek öncelikler sõrasõyla bilgi sistemlerine altlõk olabilecek 
niteliğe kavuşturulmasõ gerekmektedir. Bu nedenle çizgisel olarak üretilmiş olan kadastro 
haritalarõnõn,hazõrlanacak bir proje çerçevesinde Ülke koordinat sisteminde, sayõsallaştõrõlarak 
bilgisayar ortamõna aktarõlmasõnõn sağlanmasõ gerekmektedir.   Böylece bugüne kadar yaklaşõk  
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olarak % 30 kadarõ koordinatsõz  üretilmiş, kenarlaşma sorunlarõ bulunan grafik haritalarla ilgili 
problemler daha kolay görülüp çözümlenebilecek, bu arada tespit dõşõ kalmõş alanlarõn 
belirlenmesi de kolaylaşacaktõr.  

Yerleşim sorunlarõnõn karşõlanmasõ; 
 
Artan nüfus, ve bilhassa son deprem felaketi gibi tabii afetler yeni yerleşim yerleri ihtiyacõnõ 
doğurmaktadõr. Bu yerleşim alanlarõnõn belirlenmesinde bir takõm kriterler gözönünde 
bulundurulmalõdõr. Örneğin bu yerler,  tarõm alanlarõnõn dõşõnda, ekonomik değeri olan yeraltõ 
kaynaklarõnõn olmadõğõ alanlar, toprağõn zemin yapõsõnõn inşaatlar için müsait olduğu alanlarda 
ve iş istihdamõ için uygun uzaklõklarda, altyapõ için müsait alanlarda seçilmelidir. Bunun için, 
yukarõdaki bölümde de bahsedildiği üzere toprağõn kullanõm amacõ ne olursa olsun mutlaka 
bütün arazilerin haritasõnõn ve kullanõlõş biçimleriyle ilgili bilgilerin bilinme zorunluluğu 
vardõr. Son Marmara depreminde de bunun önemi  anlaşõlmõştõr. Çok büyük orandaki yerleşim 
yerlerinin depremden zarar görmesi nedeniyle, büyük miktarlarda toplu konut ve iş yeri inşaat 
alanlarõna ve bunlarõn kõsa zamanda belirlenmesine gerek duyulmuştur. Bölgedeki kadastral 
bilgilerin büyük bölümünün bu tür ihtiyaçlar için yetersiz özellikte olmasõ nedeniyle sorunlar 
yaşanmaktadõr. Bu da göstermiştir ki, toprağa bağlõ olan her türlü projede istenen zamanda 
çözüm getirilebilmesi için tapu ve kadastro bilgileri çok önemlidir ve önceden üretilmiş 
olmalõdõr. Ancak bu bilgilerin günün ihtiyaçlarõna cevap vermesi, yeterli kapsamda olmasõ ve 
güncelliği zorunludur. 

 
Yerleşim alanlarõnda altyapõ hizmetlerinin verilmesi; 
 
Yerleşim yerlerinin sosyal ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ ve tarõm arazilerinin sulama ve ulaşõm 
gibi çalõşmalarõnõn yapõlabilmesi için kadastral bilgilerin kapsam ve niteliklerinin belirlenme 
zorunluluğu olmaktadõr. Özellikle yerleşim yerlerinde imar planlarõnõn hazõrlanmasõ, alt yapõ 
şebekelerinin oluşturulmasõ, toprak altõ ve üstü hatlarõnõn  belirlenmesi çalõşmalarõnda  
kadastral bilgiler etken olmaktadõr. Bu çalõşmalarõ yürütmekte olan başta belediyeler olmak 
üzere kamu kurum, kuruluş ve diğer kullanõcõlar güncel kadastral bilgileri kullanmak 
istemektedirler. Ülkemizde son yõllarda büyük bir hõz kazanmõş olan kent bilgi  sistemleri 
çalõşmalarõ için kadastral bilgilerin önemi anlaşõlmõştõr. Ancak bu sistemler içinde bilgilerin 
mevcut durumu genel olarak yetersiz kalmaktadõr. Bu nedenle birçok belediye, kadastral 
bilgilerin iyileştirmesi için kendi imkanlarõnõn kullanõlmasõnõ dahi önermektedir.  

  

C.3.1.3. TEKNOLOJİ 
 

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi içerisinde, kadastro bilgilerinin günümüz şartlarõna uygun olarak 
yeterli kapsam, hassasiyet ve süreklilik içerir biçimde yer almasõnõn sağlanmasõna yönelik 
gerekli olan teknoloji ve teknoloji kullanõmõ olarak tanõmlanabilir.  Bu bölüm  ana başlõklarõ ile 
donanõm temini, yazõlõm temini, teknoloji kullanõmõna yönelik eğitimlerin verilmesi ve 
bilgilerin sisteme aktarõlmasõ olarak düşünülebilir.  
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Bunlardan yalnõzca yazõlõm ve donanõm  değerlendirilecektir. 
 
 
Yazõlõm Değerlendirilmesi : 
 
Bilgi  sistemi için en önemli faktör yazõlõm özellikleridir. Ülkemizde bilgi sistemleri 
konusunda, ülke standartlarõ henüz kesinleşmemiştir. Bu durumda yazõlõm belirleme ve 
sistemler arasõ bilgi alõşverişi konusunda sorunlar yaşanmaktadõr. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nde bugüne kadar kadastral çalõşmalar için CAD türü denilen yazõlõmlar kullanõlmõş 
olup, bilgi sistemine yönelik herhangi bir yazõlõm henüz mevcut değildir. Tapu sicil ve kadastro 
otomasyonlarõ için bağõmsõz yazõlõmlar kullanõlmakta ve bilgiler arasõ ilişkilendirme henüz 
yapõlamamaktadõr. Bu konuda yapõlan araştõrmalarla Ülkemizde temsilcisi bulunan bilgi 
sistemleri yazõlõmlarõnõn birçoğu, tapu kadastro bilgi sistemine uygundur. Bu yazõlõmlardan biri 
tercih edilerek satõn alõnmalõ ve kullanõm şartlarõ belirlenmelidir. 1999 yõlõ Ağustos-Kasõm 
aylarõnda yurdumuzda meydana gelen depremler göstermiştir ki, tapu ve kadastro bilgilerinin  
bilgi sisteminde istenilen düzeyde tutulmamasõ, konumsal nitelikli projelerin uygulanmasõnõ 
engellemektedir. Deprem bölgesi için planlanan, arazi bilgi sistemi oluşturulmasõ 
çalõşmalarõnõn belirlenen öncelikler çerçevesinde  diğer bölgelere de yaygõnlaştõrõlmasõ 
zorunludur. Seçilen  yazõlõmõn, harita yapõm yönetmelikleri ve uygulamalar göz önüne alõnarak, 
eksik olan alt yazõlõm ve makrolarõnõn oluşturulmasõ gerekecektir. 

 
Yeni uzaya atõlan bazõ uydularõn görüntülerinin,  kadastral çalõşmalarõn kimi aşamalarõnda 
kullanõlabileceği anlaşõlmaktadõr. Bu konuda, hangi aşamalar için bu görüntülerin 
kullanõlabileceği belirlenerek gerekli yazõlõmõn satõn alõnmasõ sağlanmalõdõr.  

 
Donanõm değerlendirmesi : 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün mevcut mali imkanlarõ dahilinde, yeni teknoloji ürünü 
donanõmlarõ kullanmasõ amacõyla, kadastral ölçüler ve değerlendirmeler için uygun görülen 
cihazlarõn   satõn alma işlemleri devam etmektedir. Mevcut durum itibariyle, yer kontrol 
noktalarõnõn oluşturulmasõna yönelik olarak statik, kinematik ve Real-Time yöntemleri için  
GPS cihazlarõ vardõr. Ancak sayõ itibariyle yetersizdir. Yersel yöntemle detay ölçüleri için 
ihtiyaç olan elektronik takeometre ve Real Time GPS cihazõ  da ihtiyacõ karşõlamamaktadõr. 
Fotogrametrik yöntemle sayõsal harita üretilmesi için bir adet analitik değerlendirme aleti ve bir 
set sayõsal fotogrametri üretim cihazõ vardõr. İhale ile yapõlacak olan çalõşmalarõn kontrol 
işlemleri için bu cihazlar yeterli olmasõna rağmen, Kurumun kendi ihtiyaçlarõnõn ihale 
yapmadan yalnõzca bu iki cihazla yürütülmesi mümkün değildir. Kurumun fotogrametrik olarak 
üreteceği haritalarõn ve yapõlõş şekillerinin belirlenmesinden sonra bu konudaki donanõm 
ihtiyacõ tespit edilmelidir. Mevcut kapasite için işler durumda bulunan iki adet uçağõn yeterli 
olduğu söylenebilir. Daha kapsamlõ kadastral çalõşmalar için renkli fotoğraf laboratuar ihtiyacõ 
da vardõr.  
 
Ölçü bilgilerinin harita bilgisi haline dönüştürülmesi için bilgi işleme adõmlarõnda ihtiyaç olan 
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bilgisayar, yazõcõ, çizici, tarayõcõlar  kullanõlmaktadõr. Mevcut  cihazlar, sayõ itibariyle ihtiyaçlar 
için yeterli  değildir. Özellikle önceki yõllarda oluşturulmuş kadastral bilgilerin bilgisayar 
ortamõna aktarõlmasõ için fazla miktarda tarayõcõya ihtiyaç vardõr.  
 
Uydu görüntülerinin çözünürlükleri,  kadastral çalõşmalar için yetersiz olmasõ nedeniyle bugüne 
kadar kullanõma konulamamõştõr. Ancak 1999 yõlõ içerisinde atõlan IKONOS uydusu ve yakõnda 
uzaya atõlacağõ belirtilen bazõ uydularõn çözünürlükleri eskilere oranla çok daha gelişmiştir. Bu 
uydu görüntülerinin kadastral çalõşmalarõn bazõ aşamalarõnda kullanõlabileceği anlaşõlmaktadõr. 
Bu konuda, ilgili kamu kurumlarõ tarafõndan hangi aşamalar için bu görüntülerin 
kullanõlabileceği belirlenerek üretime sokulmalõdõr.  
 

C.3.2. UZUN DÖNEMDE (2001-2023)  TALEPTE, ARZDA, TEKNOLOJİ VE 
REKABET GÜCÜNDE GELİŞME EĞİLİMLERİ 

 
Türkiye�de kadastro çalõşmalarõnõn büyük oranda bitirildiği, kalan yerlerin büyük kõsmõnõn 
sorunlu yerler olduğu noktasõndan hareketle, sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak 
yenileme ya da ikinci kadastro ihtiyacõ ağõrlõklõ olarak kendini hissettirecektir. Bu ihtiyacõn 
karşõlanmasõ amacõyla hazõrlanan 3402 sayõlõ Kadastro Kanunu Değişikliği Tasarõsõnõn kõsa 
dönemde yasalaştõrõlmasõ  ve uzun dönemde de uygulanarak hem talepler karşõlanmalõ hem de 
ortaya çõkan hukuksal  boyutlu teknik sorunlar çözümlenmelidir. 

 
Kadastro haritalarõnõn sayõsallaştõrõlmasõna ve aynõ altlõkta (Ülke koordinat sisteminde) 
birleştirilmesi çalõşmalarõna daha da hõz verilerek, bu bilgiler, tapu bilgileriyle birlikte 
bilgisayar ortamõna aktarõlmalõdõr.  Böylece birbirinden kopuk ve yer yer kenarlaşma sorunlarõ 
bulunan kadastro paftalarõ yan yana getirilmiş olacak,varsa sorunlu alanlar ve sorunlarõ 
belirlenerek çözümler üretilecek,en önemlisi de tespit ve tescil dõşõ kalmõş yerler ortaya 
çõkarõlacak,plan ve projelendirmeler için altlõk oluşturulacaktõr. Bu çalõşmalarõn  
gerçekleştirilmesinde teknolojiden ve özel sektörün rekabet gücünden büyük ölçüde 
yararlanõlacaktõr. 

 
Yukarõda değinilen çalõşmalar aynõ zamanda imar uygulamalarõ, arazi 
toplulaştõrmasõ,kamulaştõrma ve toprağa ilişkin pek çok yatõrõmlarõn planlanmasõnda ve 
projelendirilmesinde kullanõlacak, bilgi sistemlerinin de altlõğõnõ teşkil edecektir. 

C.4. PLANLANAN YATIRIMLAR 

C.4.1. KADASTRO OTOMASYONU 

C.4.1.1. MEVCUT DURUM 
 
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi � nin ilk aşamasõ, tapu sicil ve kadastro bilgilerinin bilgisayar 
ortamõnda güncel olarak tutulmasõdõr. Kadastro hizmetlerinde bilgi sisteminin ilk adõmõnõ 
oluşturan kadastro otomasyonuna geçilmesi amacõ ile Kadastro Otomasyon Projesi yapõlmõştõr. 
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Bu projeye göre, bölge müdürlüklerinde "otomasyon" birimleri oluşturulmaya başlanmõştõr. Beş 
bölge müdürlüğünde, bu amaç doğrultusunda  çizim sistemleri kurulmuştur. Bu birimlerin 
giderek güçlendirilip kadrolaşmalarõnõn  sağlanmasõ hedeflenmektedir.  
 
Proje maliyeti 21 milyon $, proje süresi 10 yõl olarak belirlenmiştir. Kadastro otomasyon 
projesi tamamlandõğõnda, bütün bilgiler sayõsal formda bilgisayar ortamõna aktarõlacaktõr. 
Bilgilerin güncel tutulup kullanõma sunulmasõ mümkün olacaktõr. Buna benzer özellikli 
kadastro çalõşmalarõ için finansman yanõnda mühendis,kontrol memuru ve teknisyen gibi 1140 
civarõnda uzman personel açõğõ vardõr.Kadastro otomasyon projesi kapsamõnda  kadastro 
müdürlüklerinin ihtiyacõ olan donanõm olarak bilgisayar, elektronik takeometre, yazõcõ, çizici 
ve scanner bazõnda  alõmlar gerçekleştirilmektedir.Ancak teknolojik gelişmelere paralel olarak 
mevcut yazõlõm ve donanõmlar yetersiz durumdadõr. Çağõn ihtiyaçlarõna uygun kadastronun 
gerçekleştirilebilmesi için profesyonel grafik yazõlõmlara ihtiyaç vardõr. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü'nün kendi olanaklarõ ile yaptõğõ programlar hõzlõlõk, verimlilik ve mevcut 
otomasyon donanõmõnõ tam olarak kullanabilme şartlarõnõ  yeterince  yerine getirememektedir. 

C.4.1.2. HEDEFLER 
 
Kadastro otomasyon çalõşmalarõnõn gerçekleştirilebilmesi için yapõlmõş olan Kadastro 
otomasyon projesi ile;  
 
• Sayõsal  kadastro  üretimi, 
• Kadastro sonrasõ kayõtlarõn bilgisayar ortamõnda oluşturulmasõ, 
• Mevcut kadastro bilgi , belge ve haritalarõn sayõsallaştõrõlmasõ, 
• Türkiye genelinde tüm kadastro müdürlüklerinin tam otomasyona geçirilmesi 

amaçlanmaktadõr. 
 

Hedeflenen tüm bu amaçlara göre mevcut kadastro durumunun gözden geçirilerek 
değerlendirilmesi söz konusudur. Yapõlan kadastro çalõşmalarõnõn %14 ü grafik sistemdir. 
Bilindiği gibi grafik sistemde üretilen paftalarõn zemine uygulanmasõnda  önemli sorunlar 
yaşanmaktadõr.  Aplikasyon sorunlarõna çözüm sağlayacak sayõsal değerlerin zaman 
kaybetmeden oluşturulmasõna  ihtiyaç vardõr.   
 
Tapu ve Kadastro Bilgi sisteminin oluşturulmasõ çalõşmalarõnda;  
 
• Bilgi standartlarõnõn sağlanmasõ, 
• Model  belirlemelerinin ve projelendirmelerin yapõlmasõ, 
• Yazõlõm belirlemelerinin yapõlmasõ, 
• Pilot projelerin uygulanarak sonuçlandõrõlmasõ çalõşmalarõ önemli kõsõmlardandõr. 
  
Artõk günümüzde, kadastro çalõşmalarõ sadece sõnõr kadastrosu çalõşmalarõ olmayõp, ülke bilgi 
sistemleri için kendinden beklenen hizmetleri de içerecek, çok amaçlõ kadastro çalõşmalarõ gibi 
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kadastroda yeni anlayõşa paralel çalõşmalar olmalõdõr. Kadastro ,yeniliklere açõk, sağlõklõ, 
güncel ve hassas bilgilere sahip yeni politikalarla planlanmalõ ve önümüzdeki beş yõllõk 
planlama süreci için bu anlayõşta finansman olanaklarõ kadastroya tanõnmalõdõr. 
 
GPS konum belirleme teknolojisinin, uzaktan algõlama araç, gereç ve yöntemleri gibi yeni 
teknolojinin  getirdiği olanaklardan kadastro çalõşmalarõnda da yararlanõlmasõ gerekmektedir.   

C.4.2. KADASTRONUN YENİLENMESİ VEYA  İKİNCİ KADASTRO 

C.4.2.1. GENEL 
 
Tarihin her döneminde toprak, ekonomik ve toplumsal yaşamda en önemli unsur olmuştur.  
Mülkiyetin kutsallõğõ yanõnda, ekonomide sabit üretim aracõ olan toprak, tarih boyunca da 
değerli bir servet kaynağõ olarak yerini korumuştur. Bu kaynağa yönelik bilgileri sağlayan, tapu 
ve kadastro çalõşmalarõ da, dinamik bir hizmet olarak Ülkemizin yatõrõm hayatõnda yerini 
almaya devam etmiştir.  
 
Esas itibariyle mülkiyet ve buna ilişkin haklarõn kullanõlmasõ ile görevli bulunan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Devletin en önemli fonksiyonlarõndan birini yerine getirmektedir. 
Başka bir ifade ile rejimin temelini teşkil eden ve Anayasa ile teminat altõna alõnarak, özellikle 
toplumumuzda kutsal olarak kabul edilen bir hakkõn sorumluluğunu taşõmaktadõr. 
 
Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin sonucu yaklaşõmlar, toprağa dayalõ hizmetlere de 
yeni bir anlayõş getirmiştir. Ülkemizde toprağa getirilen her türlü projelendirme hizmetlerinin 
alt yapõsõnõ tapu ve kadastro bilgileri oluşturmaktadõr. Kadastro yaşayan ve devamlõlõk 
gerektiren bir hizmettir. Bu anlamda pafta zemin uyuşumsuzluklarõnõn çözümlenebilmesi, 
günümüz koşullarõna cevap verebilmesi için kadastronun yenilenmesi gerekliliği ortaya 
çõkmaktadõr.  
 
Günümüzde tapulama ve kadastro paftalarõnõn yenilenmesi, 2859 sayõlõ Tapulama ve Kadastro 
Paftalarõnõn Yenilenmesi Kanunu ve bu Kanun kapsamõnda çõkarõlan Yenileme Yönetmeliği 
uyarõnca yapõlmaktadõr. 

C.4.2.2. YENİLEME GEREKSİNİMİ VE TEMEL HEDEF  
 

Kadastronun başlangõç yõllarõnda üretilen tapulama ve kadastro paftalarõ, elaman ve bilgi 
eksikliği, teknik donanõmõn yetersiz olmasõ, o yõllardaki ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
üretilmesi ve  oluşabilecek bazõ  kişisel hatalardan dolayõ zeminle uyuşmadõğõ, 
uyuşumsuzluğun yenileme çalõşmasõ yapõlmadan giderilmesinin  mümkün olmadõğõ  
görülmektedir.  
 
Ülkemizde ekonomik sõkõntõlarõn neden olduğu köyden kente akan hõzlõ göç, gecekondu, hõzlõ 
kentleşme, imar planlarõ uygulamalarõ ve buna paralel olarak taşõnmaz mallardaki değer artõşõ, 
daha hassas ölçü ve planlara ihtiyaç duyulmasõnõ gerektirmektedir. Kalkõnmanõn temel altlõğõ 
olan kadastro bilgilerinin grafik paftalarda değil, sayõsal ortamda hõzlõ erişim ve kullanõm 
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kolaylõğõnõn sağlanmasõ tek çõkar yoldur. 
 

2859 sayõlõ Tapulama ve Kadastro Paftalarõnõn Yenilenmesi Kanunu ve çõkarõlmasõ düşünülen 
�İkinci Kadastro Kanunu� çerçevesinde yeni bir çalõşma yaparak kadastro haritalarõnõn 
oluşturulmasõ kaçõnõlmaz olmuştur. 

C.4.2.3. YENİLEMEYİ GEREKTİREN SORUNLAR 
 

Yenilemeyi gerektiren sorunlarõ  teknik ve sosyo-ekonomik sorunlar olarak ele almak doğru 
olacaktõr. 

Teknik Sorunlar 
• Nirengi poligon gibi yer kontrol noktalarõna ait tesislerin kaybolmasõ yahut ihya edilemez 

olmasõ,  
• Kadastro çalõşmalarõ sõrasõnda yapõlan ölçü ve tersimat hatalarõ ve bunlara bağlõ olarak 

meydana gelen zeminle pafta arsõndaki uyuşmazlõklar ve sabit sõnõrlarda bile uygulama 
kabiliyeti olmayõşõ, 

• Kullanõlan pafta altlõklarõnõn yõpranmasõ,fersüdeleşmesi, kalitesiz oluşlarõ nedeniyle 
kullanõlamaz duruma gelmeleri, kullanõlmasõnõn  õsrarõ halinde yanõlma sõnõrlarõ dõşõnda 
hatalara sebep olmasõ, 

• Plan ölçeklerinin ihtiyaca cevap verememesi, büyültme durumunda ise yanõlma sõnõrõ 
dõşõnda hatalarõn oluşmasõ, 

• Kadastronun başladõğõ yõllarda eğitilmiş elemanõn ve teknik donanõm yetmezliği, 
• Kadastro sonrasõnda yapõlan değişikliklerin güncelleştirilememesi, önceki paftalarõn plan 

hassasiyetinin artõrõlamamasõ, bu pafta bilgilerinin bilgisayar ortamõna aktarõlamamasõdõr. 

Sosyo-Ekonomik Sorunlar 
Köyden kente akan göçler sonucu şehirlerin hõzlõ büyümesi, kentleşme, imar planõ uygulamalarõ 
ve buna bağlõ olarak taşõnmaz mallardaki değer artõşlarõ, daha hassas ölçü gereksinimini ortaya 
çõkarmõştõr.  Kentleşen alanlar için mevcut bu ihtiyaç gelecekte kõrsal alanlar için de geçerli 
olacaktõr. 

Yasal Çerçeve 
Yenileme konusunda, yukarda bahsedilen nedenlerden hangisi olursa olsun sonuçta yasal bir 
düzenlemeye ihtiyaç vardõr. 

 
Medeni Kanunun 645 inci maddesinde ve 3402 sayõlõ Kadastro Kanununda yenilemeye ilişkin 
bir düzenleme bulunmamaktadõr. İhtiyaca dolayõsõyla  tapulama ve kadastro paftalarõnõn 
yenilenmesi hakkõnda 2859 sayõlõ Kanunu ve Yönetmeliği çõkarõlmõştõr. 

 
Yenileme çalõşmalarõ, her ne kadar 2859 sayõlõ Kanun kapsamõnda yapõlõyor ise de 3194 , 2981, 
3083 Sayõlõ Kanunlar kapsamõnda yapõlan düzenleme çalõşmalarõyla da bir nevi paftalarõn 
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yenilenmesi söz konusu olmaktadõr. 

 

C.4.2.4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Ülkemizde 1912 yõlõnda beri  kadastro çalõşmalarõnõn yapõlmakta oluşu dikkate alõnõrsa, 
özellikle grafik paftalarõn günümüz koşullarõnda yetersiz kalõşlarõ, zemin ve paftalarõn uyumsuz 
oluşlarõ nedeniyle yenilemenin,  zorunlu olarak yapõlmasõ ve sürekliliğinin sağlanmasõ gerekli 
bir hizmet olarak ortaya çõkmaktadõr. 

 
Halen yürürlükte olan 2859 Sayõlõ Kanun çerçevesinde yapõlan çalõşmalarda karşõlaşõlan hukuki 
sorunlara çözüm bulunabilmesi için 3402 sayõlõ Kadastro Kanununun yeniden ( ikinci 
kadastroya imkan verecek şekilde ) düzenlenmesi ve verilerin bilgi sisteminde 
değerlendirilmesine imkan tanõyacak yasal düzenlemelerin yapõlmasõ gerekmektedir. 

C.4.3. KADASTRO TEKNİK ARŞİVİ  

C.4.3.1.MERKEZ ARŞİVİ 

C.4.3.1.1. MEVCUT DURUM 
 
Kadastro müdürlüklerince aşağõdaki teknik belgeler, Merkez arşivine ve bu maksatla 
oluşturulan bölge müdürlükleri arşivine devredilmektedir. 
 
1. Tescil Bildirimleri, 
2. Fen Klasörleri, 
3. Fenni Belgeler, 

 
a) Tescil Bildirimleri : Kadastro müdürlüklerinden her ay  gelen tescil bildirimleri ve ekleri, il, 
ilçe, köy/mahalle esasõna göre ayrõldõktan sonra tescil tarihlerine göre sõralanarak klasörler 
içerisinde ve raflarda arşivlenmektedir.  

 
b) Fen klasörleri : Kadastro müdürlüklerinden gönderilen fen klasörleri, raflarda,  Tapu Arşiv 
Yönetmeliğine göre verilen il koduna ve mahalle veya köy esasõna göre klasörler içeri sinde 
arşivlenmektedir. 

 
c) Fenni Belgeler :  İlk tesis kadastrosundan sonra düzenlenen nirengi ve  poligon noktalarõna 
ait belgeler ile ölçü krokileri, klasörler içerisinde il, ilçe, köy bazõnda tasnif edilerek il trafik 
koduna göre raflarda arşivlenmekte, ayrõca  il, ilçe bazõnda tutulan çizelgelerle  arşivde tutulan 
belgelere manuel olarak ulaşõlabilmektedir. 
 
 
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 133 

 
Paftalarõ  klasik ve fotogrametrik olan yerlerde: 
 

1- Ölçü Krokisi 
2- Tasarruf (Sõnõrlandõrma) Krokisi 
3- Röper Krokisi 
4- Koordine Özet Çizelgesi 
5- Nirengi Sicilleri 
6- Takeometrik Çlçü Çizelgesi 
7- Alan Hesabõ(Yüzölçüm) 
8- Poligon Açõ Özet Çizelgesi 
9- Poligon Uzunluk Çizelgesi 
10- Poligon Hesabõ 
11- Köşe Koordinatlarõ 
12- İmar Uygulamasõ 
13- Afet Kadastrosu 
14- Kanava(Poligon, Nirengi) 
15- Ada Bölüm Krokisi 
16- Genel Sõnõr 
17- Fen Klasörü 

 
Kadastrosu Sayõsal Yapõlan Yerlerde: 
 
X.Y.Z koordinat değerleri, nirengi ve poligon koordinat değerleri, alan hat bilgileri ve yazõ 
bilgileri, manyetik ortamda disket, CD olarak ; ada raporu dosyasõnda arşivlenmektedir. 

 
Kadastro hizmetlerinde otomasyona geçilmesi kaçõnõlmaz bir hedef olarak göz  önünde 
bulundurulmalõdõr. Merkez arşivine gönderilen ilk tesis kadastrosu ile değişiklik işlemlerine ait 
sayõsal bilgilerin bilgisayar ortamõnda arşivlenmesi ,mahallinde bu bilgilerin yok olmasõ 
durumunda merkezdeki bilgilerden yararlanõlarak taşra arşivinin yeniden oluşturulmasõ 
sağlanacaktõr.   

C.4.3.1.2. MERKEZ ARŞİVİNDE BULUNAN PAFTALAR 
 
Kadastro Müdürlüklerince devredilen paftalarõn flim kopyasõ alõnarak pafta dolaplarõnda 
arşivlenmektedir. Sayõsal paftalar ise cd lerde arşivlenmekte, kullanõcõlara çizgisel veya sayõsal 
formda verilmektedir. Kadastral altlõklarõn sayõsallaştõrõlmasõ tamamlandõğõnda arşiv sayõsal 
forma dönüştürülecektir. 

 
 
Bilgisayar Ortamõnda Sorgulama: 
 
 Fotogrametrik ve klasik paftalarda sorgulama, kayõt numaralarõna göre  pafta, il, ilçe, köy ve 
mahalle adõna göre yapõlmaktadõr. 
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Merkez Arşivinde Mevcut Paftalarõn Dokümanõ (Türkiye geneli ) 

 
1- Ölçeklerine göre     ; 
 

    200 ölçekli pafta durumu       :              206 
    250      "      "          "                     :                  7 
    500      "      "          "                     :          26688 
  1000      "      "          "                     :          90648 
  2000      "      "          "                     :        101584 
  2500      "      "          "                     :          17890 
  3000      "      "          "                     :                30 
  4000      "      "          "                     :              397 
  5000      "      "          "             :          72430  
10000      "      "          "                     :              974 
-------------------------------------------------------------------- 

     TOPLAM                                             310854 
 
2- Üretim Tekniklerine Göre   ; 
 

Fotogrametrik yöntemle üretilen               46191 
Prizmatik yöntemle üretilen                         62846 
Kutupsal yöntemle üretilen                          63733 
Sayõsal yöntemle üretilen                            24585 
Grafik yöntemle üretilen                              113499 
------------------------------------------------------------------ 

              TOPLAM                                       310854 
 
3-  Altlõk Cinslerine Göre    ; 

 
Astrolon                    70475 
Diyazo                           2927  
Aydõnger                             881 
Film                         108614 
Muşamba                       127957 
------------------------------------------------------------------- 
TOPLAM              310854   
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 4- Standart Topoğrafik (ST) paftalar; 
Merkez arşivinde yaklaşõk 65.000 pafta vardõr. Bu paftalar film altlõk olarak arşivlenmektedir.           

C.4.3.2. TAŞRA  ARŞİVİ  
 

Ülkemizde kadastro çalõşmasõ sonucu oluşan harita bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi, kadastral 
hizmetlerin doğru, güncel ve hõzlõ bir şekilde sunulabilmesi için büyük önem arz 
etmektedir.Çünkü kadastral bilgiler sürekli değişen ve güncel tutulmasõ gereken bilgilerdir.  
 
Mevcut durum ve mevzuat itibariyle bu bilgiler birimler (köy/mahalle) baz alõnmak suretiyle 
aynõ türden olan bilgiler bir yerde arşivlenmektedir. Şöyle ki; birim bazõnda tüm ölçü krokileri, 
yer  kontrol noktalarõ, yüzölçümü hesaplarõ ayrõ ayrõ klasörlerde; değişiklik işlemi sonucu 
oluşan tescil bildirimleri pafta bazõnda aynõ klasörlerde; imar uygulamasõ sonucu oluşan tüm 
yeni bilgiler ise klasör yada cilt halinde arşivlenmektedir. 
 
Bu durumda, herhangi bir parsele ilişkin bilgilere ulaşõlmak istendiğinde, her bir bilgi için ayrõ 
ayrõ dosya ve klasörlerde araştõrma yapma zorunluluğu bulunmaktadõr. Bu şekilde bilgiye 
ulaşma zorunluluğu önemli bir oranda zaman kaybõna neden olduğu gibi bilgilerin güncel 
tutulmasõnda güçlükler çekilmektedir. 
 
Ülkemizde bugüne kadar değişik amaçlõ değişik kurum ve kuruluşlarca farklõ ölçek ve farklõ 
altlõklarda çok sayõda harita üretilmiştir. Yer kontrol noktalarõnõn da  bir çok mükerrerliklerin 
oluştuğu bilinmektedir. Değişik kurumlar kendi ihtiyaçlarõ için ürettikleri bu noktalarõ kendi 
bünyelerinde değişik sistemde arşivlemektedir. Bu durum ise ihtiyaç sahibi kullanõcõlar 
açõsõndan bilgiye ulaşõmda güçlükler oluşturduğu gibi zaman ve kaynak israfõna da neden 
olmaktadõr. 

C.4.3.3. ÖNERİLER 
 

• Kadastral bilgilerin arşivlenmesi  birim  bazõ yerine ada bazõ sisteminde yapõlmalõdõr. Ada 
sistemine geçilmemiş yerlerde birim bazõnda arşivlemeye devam edilmelidir. 

• Ada bazõ sisteminde bir adaya ait tüm aktif bilgiler ( fen klasörü, ölçü krokisi, yüzölçümü 
hesabõ, tescil bildirimi )  aynõ dosya / klasör içerisinde bulunmalõdõr. Bunun dõşõnda kalan 
pasif bilgiler ise ayrõca arşivlenmelidir. 

• Her mahalle için ayrõ ayrõ oluşturulan mahalle klasörleri iptal edilerek, fen klasörleri her 
ada için oluşturulan ada dosyasõnda arşivlenmelidir. 

• Paftalar düşey pafta dolabõnda arşivlenmelidir. 
• Grafik ve klasik kadastral bilgilerin sayõsallaştõrõlmalarõ tamamlanarak bilgisayar ortamõna 

aktarõlmalõdõr. 
• Ülkemizde bugüne kadar tesis edilen ve bundan sonra tesis edilecek olan yer kontrol 

noktalarõnõn tasnifi, güncelleştirilmesi, arşivlenmesi ve hizmete sunulmasõ için yeni bir 
birim oluşturulmalõdõr. 
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• Oluşturulacak olan bu birim TKGM bünyesinde olmalõ ve bu birimce yer kontrol noktasõ 
bilgi bankasõ kurulmalõdõr. 

• Bilgi bankasõnda bütün kurum ve kuruluşlarca üretilen yer kontrol noktalarõna ait bilgiler 
bilgisayar ortamõnda güncel olarak tutulmalõdõr. 

• Birimce internette web sayfasõ açõlarak ,yer kontrol noktalarõna ait bilgiler bedeli 
karşõlõğõnda kullanõcõlara sunulmalõdõr. 

C.5. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ 
YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR 

C.5.1. KISA DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN YASAL VE KURUMSAL 
DÜZENLEMELER 

 
a) Kadastrodan beklenen amaç; taşõnmaz mallar üzerindeki haklarõn gerçek durumunun  
gösterilmesi   ile   mülkiyet   sõnõrlarõnõn   güvenliğini  sağlayacak  nitelikte  doğru   haritalarõn  
düzenlenmesidir. 
 
Geçmiş yõllarda yapõlan kadastro ve tapulama  çalõşmalarõnda  üretilen  harita  ve  planlarõn; 
yapõm  tekniğinden  ileri  gelen hatalar  veya  kaba  ölçmeler  gibi  nedenlerle,  taşõnmaz  
mallarõn mülkiyet sõnõrlarõnõ doğru ve hassas olarak yansõtmadõğõ ve bazõ haritalarõnda zemine 
uygulama niteliği taşõmadõğõ görülmektedir. Halbuki, Türk Medeni Kanununun 645 inci 
maddesinde, plan ve zemin arasõnda fark olduğunda asõl olan plandõr hükmü yer aldõğõndan, 
mevcut kadastro haritalarõnõn zemindeki ayrõntõlarõ doğru biçimde göstermemesinden 
kaynaklanan sorunlarõn yaşandõğõ bilinmektedir. 

 
Medeni Kanun ve Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre, plan, tapu sicilinin ana siciller 
bölümünde yer almaktadõr. Tapu kütüğünün hukuka ve evrak, müsbiteye uygun ve hatasõz 
tutulmasõ zorunlu olup, tapu sicilini oluşturan haritanõn da aynõ derecede doğru, hatasõz ve 
teknik belgelerine uygun olma zorunluluğu vardõr. 
 
Teknik belgelerine uymayan, gerçeği yansõtmayan, hatalõ ve eksik olduğu anlaşõlan kadastro 
haritasõnõn, arz üzerindeki mülkiyet güvenliğini sağlamasõ mümkün değildir. Bu nedenle, 
haritanõn, arz üzerindeki sõnõrlarõ aynen yansõtacak şekilde hatasõz oluşturulmasõ asõldõr. Eğer 
harita hatalõ ise, kadastronun amacõna ulaşmasõ mümkün olmayõp, tapu sicilinin asli 
unsurlarõndan birisi eksik kalmõş sayõlõr. 
  
Daha önce tapulama veya kadastro yapõlmõş olan yerlerde, Medeni Kanunun öngördüğü tapu 
sicilinin oluşumunu sağlarken, eğer tapu sicilini oluşturan tüm ana unsurlar doğru ve hatasõz 
ise, bu gibi yerlerde ikinci kez kadastro yapõlmasõna gerek yoktur. Aksi halde ise, kadastro 
eksik kalmõş sayõlõr. Bu eksikliğin giderilmesi de yine Devletin görevi olmalõdõr. 
 
Bu nedenle; daha önce kadastro veya tapulamasõ yapõlan yerlerdeki haritalarõn, teknik 
nedenlerle yetersiz kalmasõ, eksikliğinin görülmesi veya zemindeki sõnõrlarõ gerçeğe uygun 
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şekilde göstermediğinin belirlenmesi durumunda, hatalarõn giderilerek haritalarõn sağlõklõ hale 
getirilmesi gerekmekte olup, halen yürürlükte olan 2859 sayõlõ Yenileme Kanunu bu ihtiyacõ 
karşõlamaya yeterli olmadõğõndan, 3402 sayõlõ Kadastro Kanununun 22 inci maddesinde yer 
alan �ikinci kez kadastro yapõlamaz.� hükmüne istisna getirilerek, gerekli hallerde ikinci kez 
kadastro yapõlmasõnõ sağlayacak yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadõr. 
 
b) Kadastro hizmetlerinin tamamlanmasõndan sonra, taşõnmaz mallar üzerinde meydana gelen 
sõnõr değişiklikleri, ifraz, tevhit, imar uygulamasõ, cins değişikliği, tesis inşasõ gibi 
değişikliklerin kadastro belge ve haritalar üzerinde izlenmesi ve bu suretle kadastronun 
yaşatõlmasõ ve güncel tutulmasõ gerekmektedir. 
 
Mevcut uygulamada, bu hizmetler kadastro müdürlükleri tarafõndan yapõlmaktadõr. Asõl 
görevleri kadastro hizmetleri yapmak olan kadastro müdürlüklerine, değişikliklerin izlenmesi 
görevi de yüklenmiş olduğundan ve bu işler için de personel ve ödenek tahsisi gerektiğinden, 
asõl yapõlmasõ gereken kadastro hizmetlerinin aksamasõna neden olmaktadõr. 
 
Kadastrosu tamamlanmõş olan yerlerde, talebe bağlõ değişiklik işlemlerinin kadastro 
müdürlüklerince yürütülmesi nedeniyle; asõl kadastro çalõşmalarõnõn aksatõlmasõ yanõ sõra, 
programa bağlõ işler için ayrõlan bütçe, personel ve zamandan kõsõtlamaya gidilmekte, kadastro 
haritalarõnõn güncel tutulmasõ ve gerektiğinde yenilenmesi gibi çalõşmalar yapõlamamaktadõr. 
Halbuki, kadastrosu tamamlanmõş olan yerlerdeki talebe bağlõ değişiklik işlemleri, ilgililerinin 
isteklerine istinaden ve kadastro  parsellerinin  üzerindeki tesis, sõnõr ve  şekil  değişikliklerinin  
tapu kütüğüne tescili için yapõlan bir hizmet niteliği olduğundan, �hizmetten yararlananõn 
bedelini ödemesi� ilkesinden hareket edilerek bu konuda özel sektörün imkan ve gücünden 
yararlanõlmasõ, hizmetin niteliğinin yükseltilmesi, Devletin aslen yapmakla yükümlü olmadõğõ 
bu tür hizmetleri bizzat yapmak yerine, yaptõran, yol gösteren ve denetleyen konumunda olmasõ 
gerektiğinden, söz konusu değişiklik işlemlerinin lisanslõ harita ve kadastro mühendislik 
bürolarõnca yaptõrõlmasõnõ temin edecek yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadõr. 
 
c)3402 sayõlõ Kadastro Kanununun 41 inci maddesi gereğince, taşõnmaz mallarõn teknik 
belgelerine uyularak kadastro paftalarõnda yapõlan sõnõr ve yüzölçüm düzeltmelerinin, taşõnmaz 
mülkiyetinde değişikliğe neden olduğu yorum ve gerekçesiyle uygulamada sorunlar 
yaşanmaktadõr. 
 
Uygulamada ortaya çõkan yorum ve görüş ayrõlõklarõnõn giderilmesi için, teknik hatalarõn 
düzeltilmesini öngören yasa maddesinin tartõşmaya yer vermeyecek biçimde yeniden 
düzenlenmesinde yarar bulunmaktadõr. 
 
d) 3402 sayõlõ Kadastro Kanununun 37 inci maddesi hükmü gereğince, 20/4/1988 tarih ve 
19791 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, faaliyetlerini 
bütün tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde sürdürmektedir. 
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Döner sermaye faaliyetlerinin merkezden yönetilmesi, taşra teşkilatõnõn olmamasõ, işletme 
faaliyetlerinin gerektirdiği gider ve harcamalarõn ve katkõda bulunan personele yapõlacak 
ödemelerin net olarak açõklanmamõş olmasõndan dolayõ bazõ sorunlar ortaya çõkmaktadõr. 
 
Bu nedenle, döner sermaye işletmelerinin bölge müdürlükleri bünyesinde de kurulmasõ, gider 
ve harcama usullerinin açõklõğa kavuşturulmasõ, yurt içi ve yurt dõşõ gerçek ve tüzel kişilerden 
sipariş almaya ve her türlü teknik işlere girişmeye ve gerektiğinde müşterek iş yapmaya imkan 
sağlanmasõ, döner sermaye  faaliyetlerine katkõda bulunan personele uygun miktarda ödenmesi 
gereken bedelin açõkça belli edilmesi gerektiğinden, bu konudaki eksiklikleri ortadan 
kaldõracak yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadõr. 
 
e) Çizgisel olarak üretilmiş kadastro haritalarõnõn, ölçü değerlerinden yararlanarak veya 
paftasõndan değer alõnarak ve elde edilen değerlerin  zeminle karşõlaştõrõlmasõ yapõlarak, 
paftalarõn sayõsallaştõrõlmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. 
 
Sayõsallaştõrma işlemleri sõrasõnda, parsellerin paftadaki sõnõr ve yüzölçüm miktarlarõnda 
düzeltme yapõlmasõ ihtiyacõ da doğabilmektedir. Sayõsallaştõrma işlemi nedeniyle ortaya 
çõkacak düzeltmelerin, hak kaybõna meydan vermeyecek şekilde ve pratik olarak 
çözümlenmesini sağlayabilecek yasal düzenleme ile önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacaktõr. 
 
f) Kadastro hizmetinin tamamlanmasõndan sonra, taşõnmaz mallar üzerine yapõlan tesis ve 
inşaatlar nedeniyle değişiklikler meydana gelmektedir. Arz üzerinde meydana gelen bu 
değişiklikleri, kadastro teşkilatlarõnõn kendiliğinden dikkate almasõ ve paftalarõnda güncel 
durumu izlemesi zorunluluğu bulunmadõğõndan, kadastro haritalarõ zaman içinde güncelliğini 
yitirmektedir. 
 
g) Ayrõca, yukarõda  �Tesis Kadastrosu Çalõşmalarõyla İlgili Sorunlar� (2.3.5.1 ) bölümünde 
belirtilen öneriler doğrultusunda gerekli  hukuki düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadõr. 
 
Taşõnmaz mallar üzerine her türlü tesis ve inşaatlarõn, yapõmõnda, zeminde meydana gelen 
değişikliği kadastro paftasõ ve tapu siciline düzenli olarak intikal ettirebilecek bir sistem ve 
düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadõr.  
 
Bu konuda idari emirlerle yapõlmakta olan yönlendirmelerde, tam uyum ve kurumlar arasõ 
işbirliği temin edilemediği gözlendiğinden, bu konuda da bir yasal  düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmaktadõr.   
  

C.5.2. UZUN DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN YASAL VE KURUMSAL 
DÜZENLEMELER. 

 
Ülke jeodezik ağõnõn yenilenmesi ile yeni elipsoid parametrelerinin belirlenmesi, yeni datumun 
gritlerine işlenmesi ve mevcut kadastro haritalarõnõn yeni datumdaki sisteme dönüştürülerek 
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yenilenmesi gerekli olacaktõr.  
 
Çok amaçlõ tapu ve kadastro bilgi sisteminin oluşturulmasõna yönelik olarak; çok amaçlõ 
kadastronun kapsamõ, bilgi standartlarõnõn belirlenmesi, mevzuatõn uyarlanmasõ gibi 
çalõşmalarõn sürdürülmesi gerekmektedir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün standart bilgi depolama,kullanõma sunma ve hizmetleri 
kontrol etme konumuna getirilmesini temin için yeniden yapõlanmasõna ihtiyaç vardõr.  Ayrõca,  
tapu  ve  kadastro  hizmetlerinde iş analizi ve verimlilik ölçütleri belirlenmeli,  personelin  
eğitim  programlarõ  ve  kapsamõ  ile   istihdam   edilecek   personelde  aranacak  nitelikler 
açõklõğa kavuşturulmalõdõr.  

C.5.3. ÖN GÖRÜLEN YENİ KURUMLAR. 
 

Ülkemizde   hazine  ve   diğer   kamu   taşõnmaz    mallarõna   ilişkin   sağlõklõ   bir envanter 
bulunmamaktadõr. Büyük şehirlerde hazine taşõnmaz mallarõnõn yarõdan fazlasõ şahõslarca işgal 
edilmiş ve sorunun çözümü sağlanamamõştõr.Daha önce yapõlan kadastro ve tapulama 
çalõşmalarõ sõrasõnda, çok sayõda hazine ve kamu arazisi tespit ve tescil dõşõ bõrakõlmõştõr. Tescil 
dõşõ bõrakõlmõş olup da günümüzde ekonomik değer kazanmõş olan hazine arazilerinin tesciline 
yönelik çalõşmalar yetersiz kalmaktadõr.Hazine taşõnmaz mallarõnõn değerlendirilmesini 
ilgilendiren 200 ün üzerinde kanun mevcut olduğundan, kurumlar arasõ koordinasyon çok yavaş 
işlemekte ve işlemler aksamaktadõr. 
 
Ülkemizde gayrimenkul piyasasõ sağlõklõ gelişmediğinden, taşõnmaz mallarõn değerlendirilmesi 
ile ilgili hem nesnel bir ölçüt ve hem de sağlõklõ yasal düzenlemeler bulunmamaktadõr. 
Taşõnmaz mallarõn rayiç değerlerinin belirlenmesinde sağlõklõ bir yöntem tespit edilmemiş 
olduğundan, bu değerler objektif kriterlerden çok subjektif kriterlere dayanmakta, rasgele ve 
tahminlerle belirlenmektedir. Taşõnmaz mallarõn değerlendirilmesinde harita ve harita bilgileri 
vazgeçilmez temel unsur teşkil etmesine rağmen, uygulamada haritaya yeterince önem 
verilmediğinden, sağlõklõ bir değerlendirme mümkün olmamaktadõr.  
 
Günümüz ihtiyaç ve koşullarõ da dikkate alõnacak olduğunda, hazine taşõnmaz mallarõnõn 
modern değerlendirme yöntemleriyle ekonomiye kazandõrõlmasõ gerekliliği vardõr. Bunun için; 
coğrafi altlõklarõn temini, sağlõklõ envanter ve veri tabanõ oluşturulmasõ, ve yasal düzenlemeye 
gidilerek, bu konudaki faaliyetlerin yetkili bir birim tarafõndan yürütülmesi sağlanmalõdõr.   
 

C.5.4. MEVCUT KURUMLARDA YAPILMASI GEREKLİ DÜZENLEMELER 
 

Ülkemizde 1963 yõlõndan başlayarak beş yõllõk dönemleri kapsayan kalkõnma planlarõ 
uygulanmaktadõr. 1963 yõlõndan itibaren kalkõnmadaki hedefler bu planlarla belirlenmiştir. 
1996-2000 dönemini kapsayan 7. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 
yeniden yapõlanmasõ öngörülmektedir.  Bununla, kurumlarõn çalõşma verimini artõrõcõ  
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sadeleştirilmiş dinamik bir yapõya kavuşturulmasõ hedeflenmektedir. 
 
Tapu ve kadastro hizmetleri ülkemizde tamamen devlet tarafõndan yürütülen hizmetlerdir. Özel 
kesimden yararlanma oldukça dar kapsamda kalmaktadõr. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün yeniden yapõlanmasõ projesinde, 
 
• Özel sektörden daha fazla yararlanmaya yönelik olarak kadastronun güncelleme ve yaşatma 

hizmetlerini lisanslõ ölçme bürolarõ tarafõndan yapõlmasõ, 
• Tapu sicilinin tam otomasyonu, 
• Kadastral haritalarõn sayõsal üretimi, 
• Tapu ve kadastro bilgi sistemi oluşturmaya yönelik teknik, hukuki ve idari düzenlemelerin  

yapõlmasõ, 
• Yurt dõşõndaki kişi ve kuruluşlara hizmet satma, hizmet alma ve her türlü teknik iş birliği 

imkanlarõnõn  yaratõlmasõ, 
• amaçlanmaktadõr. 

 
Özellikle, Ülkemizin Avrupa Birliği üyeliğine giriş süreci içerisinde, Avrupa Birliği 
standartlarõ ile ülkemizin ihtiyaç ve şartlarõna uygun bir yapõlanma projesi oluşturularak, bu 
proje çerçevesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ayrõ bütçeli özerk bir kurum 
statüsünde yeniden yapõlandõrõlmasõ gerekmektedir. 

 
C.5.5. KISA VE UZUN DÖNEMDE İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR 
 

• Tesis kadastrosu öncelikle tamamlanmalõdõr. Ancak, kalan köylerin büyük çoğunluğu  
ormanla ilişkili  olduğuna göre, öncelikle orman kadastro problemleri halledilmeli yani 
orman kadastro veya tahditleri bitirilmelidir. 

• Kadastro paftalarõnõn sayõsallaştõrõlmasõ ve ihtiyaç halinde de yenilenmesi bir gerekliliktir. 
Bu çalõşmalar sõrasõnda ortaya çõkacak olan  hukuksal ve teknik hatalarõn kolayca 
giderilebilmesi için ikinci kadastroyu da içeren yasal düzenlemeler mutlak yapõlmalõdõr. 

• Türkiye�nin büyük bir kõsmõnõn kadastrosu tamamlanmõştõr. Ancak pek çok yerinde, 
kadastro paftalarõ  Ülke koordinat sisteminde açõlmadõğõndan kenarlaştõrma sorunlarõ 
yaşanmakta, dolayõsõyla hem sorunlarõn boyutu bilinmemekte, hem de tescil dõşõ alanlarõn 
belirlenmesinde büyük problemlerle karşõlaşõlmaktadõr. Hazõrlanacak bir proje 
çerçevesinde, tüm kadastro paftalarõ Ülke koordinat sisteminde sayõsal hale getirilmeli ve 
tapu kayõt bilgileriyle beraber bilgisayar ortamõna atõlmalõdõr. Böylece bilgi sistemlerinin 
tapu kadastro ayağõ kurulmuş olacaktõr böylece; hem  sorunlar daha kolayca belirlenerek 
çözümlenebilecek, hem de toprağa ilişkin planlama ve projelendirmelerde yararlanõlacaktõr.  
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C.6. YAPILACAK YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE İZLENECEK 
POLİTİKALAR KONUSUNDA PERFORMANS KRİTERLERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ. 
 
Kadastro hizmetlerini çağõn isteklerini karşõlamaktan öte ekonomik ve sosyal gelişmelere yön 
ve hõz verir nitelikte ve boyutta olmasõ beklenmelidir. İnsanlar taşõnmaz mallar üzerinde fiili 
hakimiyet kurduktan sonra zaten ondan yararlanõyorlar. Kadastronun özelliği, bu yararlanmayõ 
daha cazip hale getirmesidir. Gerçekten de insan, kendine ait olduğunu ve ölümünden sonrada 
mirasçõlarõna kalacağõnõ emin bir şekilde bildiği bir taşõnmaz mala yatõrõm yaparken daha başka 
bir özen gösterir. Kentsel ve kõrsal alanlarda yerel ve merkezi yönetimlerin yapacağõ arsa ve 
arazi düzenlemeleri sayesinde bu güven ve ilgi daha da artacaktõr.  
 
İnsanlarõn ihtiyacõ olan en büyük kaynak şüphesiz ki yer yüzüdür. İnsan bütün ihtiyaçlarõnõ 
yeryüzü kaynaklarõndan sağlamaktadõr. Bu kaynaklarõn sõnõrlõ olduğu anlaşõldõktan sonra idareli 
ve verimli kullanma ön plana çõkmõştõr. Her ne kadar toplumun büyük bir kesimi tarafõndan bu 
gerçek henüz görülmemiş ise de, yeryüzü kaynaklarõnõn bilinçsizce israfõ gelecek nesiller için 
geri getirilemeyecek kayõplar olacaktõr. Ülkemizde mülkiyet hakkõ anayasal haklardandõr. 
Ancak, �mülkiyet hakkõnõn kullanõlmasõnõn toplum yararõna aykõrõ olmayacağõ�da Anayasa 
hükmüdür. Yani, mülkiyetin kullanõlmasõnda Devletin denetim ve gözetimi vardõr. Bu gözetim, 
kamu menfaatlerinin korunmasõnda varlõğõnõ hissettirmelidir. Devlet, kentsel ve kõrsal arazi 
mülklerin;  
 
• Edinilmesinde, 
• İşletme ve kullanõlmasõnda, 
• Planlanmasõnda, 

 
denetim ve gözetim görevini hakkõyla yapabilmesi için kadastroya ihtiyacõ vardõr. Özellikle 
yerel yönetimlerin kadastrodan alabileceği önemli bilgiler vardõr. Ülkemizdeki hõzlõ 
kentleşmenin ortaya çõkardõğõ düzensizlikleri durdurmak ve tersine çevirmek için kadastro bilgi 
sistemi tabanlõ bir coğrafi bilgi sistemine duyulan ihtiyaç her geçen gün giderek artmaktadõr.  
 
Kadastro bilgi sistemi sadece kaybedilen kent arazilerinin kazanõlmasõnõ değil, aynõ zamanda, 
kaybedilmekle karşõ karşõya olan kent dõşõ arazileri, kõyõlarõn, ormanlarõn, mera- yaylaklarõn ve 
diğer hazine arazilerinin de kaybedilmemesini sağlayacaktõr. Özellikle, giderek önemi artan 
tarõm arazilerinin ve temiz su kaynaklarõnõn korunabilmesõ için, tapu ve kadastro bilgilerini de 
içeren bir bilgi sistemine acilen ihtiyaç vardõr. Çünkü, araziye bağlõ bütün planlama ve 
uygulamalar ancak sağlõklõ ve yeterli  bilgi varsa doğru ve yararlõ olabilir. Hiçbir yapõ, tesis ve 
tarõmsal üretim işletmesi kapsayacağõ zeminin özellikleri doğru belirlenmeden kurulmamalõdõr. 
Zira, her araziden ancak kendi nitelikleri ve niceliği ölçüsünden yararlanõlõr. 
 
Ülkemizde halen yürürlükte olan kadastro mevzuatõ ve uygulamasõ, kadastro ile ilgili 
problemleri tam olarak çözebilecek kapsamda olmadõğõ kanaati hakim olmaya başlamõştõr. 
Kadastronun sunduğu hizmetler aynõ zamanda yönlendirici ve teşvik edici olmalõdõr. Kadastro 
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sonrasõnda problemler artmamalõ, aksine azalmalõdõr. Her ne kadar kadastro taşõnmaz mallarla 
ilgili problemleri çözen değil, çözümüne yardõmcõ olan bir hizmet ise de, kadastro ile bazõ 
problemlerin çözüldüğünü gören maliklerin buna ilgi ve isteği daha çok artacaktõr. Bu manada, 
kadastro hizmetleri beklenen düzeye eriştirilebilmesi için yeni bir kadastro kanununa ihtiyaç 
vardõr. Bu kanunda kadastronun tanõmõ ve kapsamõ genişletilmelidir. Bilhassa orman ve mera 
kadastrosu gibi farklõ kadastro uygulamalarõ terk edilmeli, bütün kadastro uygulamalarõ tek çatõ 
altõna alõnmalõdõr. Çõkartõlacak bu yasala birlikte ikinci kadastro olarak nitelendirilen çok 
amaçlõ ve coğrafi bilgi sistemine baz olacak kadastral çalõşmalara başlanõlmasõna da izin 
verilmelidir. İkinci kadastronun kapsamõ belirlendikten sonra bunun uygulanmasõna engel 
olabilecek Medeni Kanun, Tapu Kanunu, Orman Kanunu ve diğer mevzuatlardaki ilgili 
hükümlerin yeniden düzenlenmesi gerekecektir. 
 
Hukukun, ekonominin, tekniğin, bilimsel araştõrmalarõn ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu ve 
duyacağõ bilgileri üretecek çok amaçlõ ikinci kadastro uygulanabilmesi için Kadastro 
teşkilatlarõnõn da bu amaçlarõ gerçekleştirebilecek bir biçimde yeniden organize edilmesi 
lazõmdõr. Bu organizasyon, teşkilatõn yapõ, tesis ve şantiyelerini, teşkilatta çalõşan personelin 
nitelik ve niceliklerini, kullanõlan araç-gereç ve aletleri, yazõlõm ve donanõmlarõ, uygulanan 
yöntemleri, performans ölçümlerini, kadastro ürünlerinin değerlendirilme biçimlerini, 
uygulayõcõ kurumlarla münasebetleri, özel yapõmcõ kurumlarla ilişkileri ve sektöre ayrõlan 
bütçeyi yeniden ele alarak kadastronun beklenen hedeflere yönelmesini sağlayacak boyutlarda 
olmalõdõr.    

C.6.1. GEREKLİ DÜZENLEMELERİN VE POLİTİKALARIN UYGULAMA 
TAKVİMİ 

 
Kadastronun   kentsel   ve   kõrsal  arazi  kullanõmõnõ  planlama   ve   uygulama   hedeflerine 
yöneltilmesi ve beklenen coğrafi bilgi sisteminin kurulabilmesi için  VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ döneminde atõlacak adõmlar şu şekilde sõralanabilir: 
 

1- Tapu ve kadastro tabanlõ coğrafi bilgi sisteminin kapsamõnõn belirlenmesi, 
2- Bu  sistemde   kadastro   teşkilatõnõn   yeri  ve   görevlerinin  tanõmlanmasõ,  

gerektiğinde Teşkilatõn  adõnõn  da değiştirilmesi (örneğin, Tapu � Kadastro ve Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü veya Arazi Bilgileri Genel Müdürlüğü, kõsaca AR-
BİL Genel Müdürlüğü gibi), 

3- Uygulamayõ başlatacak yasal düzenlemelerin yapõlmasõ, 
4- Teşkilatõn  reorganizasyonu, 
5- Uygulamaya başlanõlacak yörelerin önceliklerine göre belirlenmesi, 
6- Uygulamalarõn başlatõlmasõ, mevcut bilgilerin yeni sisteme aktarõlmasõ imkanlarõnõn 

araştõrõlmasõ, 
7- Biten uygulama sonuçlarõnõn değerlendirilmesi, 
8- Sonuç ürünü bilgilerin kullanõcõlarõn hizmetine sunulmasõ, 
9- Diğer kurum ve kişilerce üretilen ve kadastro bilgi sistemini esas alan konuma dayalõ 

bilgilerin bu sistemle entegrasyonu, 
10- Kadastroda veri standartlarõnõn yeniden belirlenmesi, 
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11- Kurumlar arasõ veri akõşõnõ sağlayacak düzenlemelerin yapõlmasõ. 
 

Bu sõralamada, 1 ve 2. maddelerde belirtilen işlerin  VIII. Beş  Yõllõk  Kalkõnma  Planõnõn  
Birinci Yõlõ İcra Planõnda; 3, 4 ve 5.  İnci  maddelerdeki belirtilen işlerin İkinci Yõl İcra 
Planõnda; 6. maddedeki işlerin Üçüncü Yõl İcra Planõnda başlatõlmasõ; 7, 8, 9, 10 ve 11. 
maddelerdeki işlerin de Dördüncü İcra Yõlõndan itibaren uygulamaya konulmak üzere 
planlanmasõ uygun olur. Böylece, VIII. Planõnõn bitim tarihi itibariyle kadastro tabanlõ coğrafi 
bilgi sistemi hayata geçirilmiş olmalõdõr. Bundan sonraki plan dönemleri artõk seri üretim ve 
ürünlerin değerlendirilmesi dönemi olacaktõr. 

 

C.6.2. YAPILACAK DÜZENLEMELERİN VE UYGULANACAK POLİTİKALARIN 
GETİRİLERİ VE KÜLFETLERİ 
 
Tapu ve kadastro tabanlõ  bilgi sisteminin, 
• Taşõnmaz maliklerine, 
• Taşõnmazlardan sadece zilyet sõfatõyla yararlananlara, 
• Taşõnmaz mal edinmek isteyenlere, 
• Kent ve il yönetimlerine, 
• Hukuk uygulamalarõna, 
• Mühendislik hizmetlerine, 
• Hazineye, 
• Kentsel ve kõrsal alanda bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarõna, 

 
doğrudan ve dolaylõ olarak getireceği; adalet, huzur, refah ve güven gibi sayõsõz menfaatleri 
olacaktõr. Çünkü çok amaçlõ kadastro ile, taşõnmaz mallardan vergi toplamanõn yanõnda arazi 
ekonomisi, arazi planlamasõ, arazi istatistiği ve arazi yönetimi gibi ülke ekonomisine ve 
kullanõcõlarõn menfaatlerine katkõda bulunacak oluşumlarõn gerçekleştirilmesi sağlanmõş 
olacaktõr. 
 
Yukarõda belirtilen hedeflere yönelik uygulamalar başlangõçta bazõ yatõrõmlarõ gerektireceği için 
Devlete bir miktar masraflar yükleyecektir. Ancak bu masraflar, halen kadastro uygulamalarõ 
dolaysõyla Devletin sağladõğõ gelirlerden karşõlanabilecek boyutlarõ aşmayacaktõr. Hizmetlerin 
daha geniş kapsamlõ bir biçimde sunulmasõ ile ilk yatõrõm masraflarõ ilerleyen yõllarda fazlasõyla 
geri dönecektir. Bilhassa kent arazilerinin kullanõmõnda yaşanan kontrol edilemeyen vergi 
kaçaklarõ önlenecek ve vergisini ödeyen ile ödemeyen arasõndaki adaletsizlikler ortadan 
kaldõrõlacaktõr. 

C.6.2.1. EKONOMİK VE SOSYAL GETİRİLER  
 

Tapu ve kadastro bilgi sistemi tabanlõ bir  bilgi sistemi ile ekonomik ve sosyal faaliyetlere 
sağlanacak yararlar şöylece sõralanabilir.   
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a) Kentsel ve kõrsal alanda sağlam bir mülkiyet düzeni kurulmasõ, 
b) Kentsel ve kõrsal alanda planlõ ve düzenli kullanõm, 
c) Mülkiyet ve kullanõm uygulamalarõndan doğal anlaşmazlõklara kalõcõ çözüm, 
d) Devlet güvencesinde temliki tasarruflar, 
e) Tarõmsal üretim planlamalarõ, 
f) Tarõmda ürün değerlendirmesi ve pazarlamalarõna önceden müdahale amacõyla doğru 

rekolte tahminleri,  
g) Kamu mallarõnõn belirlenmesi ve verimli işletilmesi, 
h) Orman arazilerinin korunmasõ ve ormancõlõğõn geliştirilmesi, 
i) Mera, yaylak ve kõşlak yelerinin amaç dõşõ kullanõlmalarõnõn önlenmesi, buna bağlõ olarak 

hayvancõlõğõn geliştirilmesi, 
j) Kõyõlarõn planlanmasõ ve amacõ doğrultusunda kullanõlmasõ, 
k) Atõl duran hazine arazilerinin kullanõma açõlmasõ, 
l) Kentlerdeki gecekondulaşmanõn önlenmesi ve mevcut gecekondu bölgelerinin õslahõ, 
m) Taşõnmazlarla ilgili vergilerin sadece verenden değil, vermesi gereken herkesten 

alõnmasõnõn sağlanmasõ, 
n) Tarõm topraklarõnõn belirlenmesi ve tarõm dõşõ amaçlar için kullanõmõnõn önlenmesi, 
o) Doğal afete maruz kalabilecek yerlerin belirlenmesi ve bu yerlerden yararlanmak amacõyla 

planlar yapõlõrken bu durumun göz ardõ edilmemesi, 
p) Taşõnmaz mal kullanõmõnõn kurallara bağlanmasõ ve kuralsõzlõk sebebiyle doğan sosyal ve 

toplumsal problemlerin önlenmesi. 

C.6.2.2. EKONOMİK VE SOSYAL KÜLFETLER 
 

Bütün bu getiriler  yanõnda  kadastro  ve mülkiyet  uygulamalarõnõn  vatandaşlara ve Devlete 
yükleyeceği birtakõm külfet ve yükümlülükler de olacaktõr. Ancak, yukarõda  işaret edildiği gibi 
bu ekonomik ve sosyal külfet ve yükümlülükler bu ülkede yaşayan herkesin menfaatinedir. 
Örneğin bir imar uygulamasõ sõrasõnda parsel maliklerinin kamu alanlarõna yapacağõ kesinti 
paylarõ o parsellerin değer artõşõ karşõlõğõndadõr. Bu parseller için bir külfet gibi görülmekte ise 
de gerçekte onlarõn menfaatine olduğu uygulama sonrasõnda ortaya çõkan ferahlõk ve 
düzenlilikten, kat kat yükselen parsel değerlerinden anlaşõlmaktadõr. Bir kõvõlcõmõn felakete 
dönüştüğü plansõz gecekondu bölgeleri ile bunun mukayesesinde durum açõkça anlaşõlmaktadõr. 
 
Bir kamu hizmeti olarak, kadastro çalõşmalarõndan özellikle doğrudan faydalananlardan katõlõm 
alõnmasõ, günümüz ekonomik anlayõşõna dayanan �yararlanan öder � ilkesinin bir gereğidir. 
 
Birinci kadastro hizmeti, tamamen bir kamu kurumu olarak kadastro teşkilatlarõnca 
gerçekleştirilmiştir. Ancak günümüzde kamu hizmetlerinin içeriği ve ölçeği değişmiştir. 
Öyleyse ikinci kadastronun özellikle teknik ölçü kõsmõnõn özel kesim teknik imkanlarõndan 
geniş bir şekilde yararlanõlmasõ çağõn rasyonalizmi olan hõz ve ekonomik olmanõn bir gereğidir.  
Çünkü, tekniğin bir sonucu olan ölçme değerlendirme teknikleri, kõsa zaman periyotlarõnda 
bilgi alt yapõsõna konum oluşturma noktasõnda yetersiz kalmaktadõr. Sözü edilen bu teknolojik 
hõzla eş  
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zamanlõ çalõşmayõ sergileyebilecek esnek yapõ ancak ve ancak özel sektör dinamizminin 
kadastro çalõşmalarõna katõlõmõn sağlanmasõ ile mümkün olacaktõr.             
 
 
D. COĞRAFi BiLGi SiSTEMi  

D.1.GİRİŞ 
 
Belli bir konum ve biçimi olan nesnelere ait grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanmasõ, 
depolanmasõ, işlenmesi, analiz ve gösterimine yönelik donanõm, yazõlõm ve işlem bileşenlerini 
bütünleşik olarak içeren bir bilgi sistemidir. Bu özelliklerinden dolayõ CBS, tüm dünyada çok 
geniş kullanõm alanlarõna sahiptir. Coğrafi Bilgi Sistemi, haritalarõ üreten  bir  program sistemi 
değildir. Farklõ ölçeklerde farklõ projeksiyonlarda haritalarõn üretimi yanõsõra, bu haritalarõn 
kullanõmõna yönelik bir analiz sistemidir. En büyük avantajõ, harita üzerindeki grafik bilgilerin  
birbirleri ile ya da verilerin kriterler bazõnda mekansal ve mantõksal  ilişkilerini vermesidir.  
 
Bilgisayar teknolojisinde ve matematik biliminde 20. Yüzyõlõn ikinci yarõsõnda meydana gelen 
gelişmeler, verilerin depolanmasõ, düzenlemesi, paylaşõmõ, yeniden değerlendirilmesi, analizi 
ve dünya yüzeyinin görüntülenmesi gibi konularõn yapõlabilirliğini artõrmõştõr. Var olan verinin 
doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasõnõn yanõ sõra, en son bilgi sistemleri sayesinde 
verilerden, geçmişten geleceğe yönelik çok önemli ve ayrõntõlõ modelleme, araştõrma ve 
analizler yapma olanağõ doğmuştur. Günümüzde, bilgisayar bilgi sistemleri, uygulamalõ bilim 
dallarõnda ve kamu kuruluşlarõnõn birçok birimlerinde kullanõlõr hale gelmiştir.  
 
CBS teknolojisi, mühendislik ve bilimsel sorunlarõn kendi içerisinde çözümünün çok ötesinde, 
kamu ve özel kullanõcõlara ait hizmetlerin dağõtõmõnõn optimizasyonu, istatistiksel verilerin 
değerlendirilmesi, toplumsal ve doğal kaynaklarõn yönetimi konularõnda çok etkin çözümler 
sunmaktadõr. Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ ile Özel kesimin konumsal verileri uygun 
standartlarda, iş bölümü ve koordinasyon anlayõşõ içinde üretmeleri ve güncelleştirmeleri, 
verilerde tekrarlamayõ, iş gücü ve kaynak kaybõnõ önleyecektir. 
 
CBS in sağladõğõ katkõlar şöyle sõralanabilir; 
 
1. İş verimliliğini ve başarõsõnõ artõrõr, 
2. İşlem yapabilme etkinliğini artõrõr, 
3. Bilgi akõşõnõ hõzlandõrõr, 
4. Mevcut veriye ulaşõmõ çabuklaştõrõr, 
5. Mevcut kaynak ve verilerle etkili ve doğru analiz yapõlabilir, 
6. Veri güncelleştirme kolaylõkla yapõlabilir, 
7. Işletmenin iş performansõnõ artõrõr, 
8. Çalõşmayõ daha kolay ve zevkli hale getirir, 
9. Bürokrasiden kaynaklanan iş gücü ve zaman kaybõnõ önler, 
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Tanõmlar : 
 
1. Coğrafi Bilgi : Yer yüzeyi ve yakõnõndaki akarsu, göl, vb. insan yapõsõ detaylara ilişkin, 

belli bir referans sistemindeki konum koordinatlarõ ile ifade edilen grafik veriler ile bunlara 
ilişkin yükseklik, tür, vb. öznitelik verilerinden oluşan sayõsal bilgilerdir.  

 
Coğrafi Veritabanõ : Coğrafi Bilgileri depolayan veritabanõdõr. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemi : Araştõrma, planlama ve karar organlarõ için ihtiyaç duyulan bilgilerin 
coğrafi  esaslara göre toplanmasõ, depolanmasõ, sorgulanmasõ, analizi, sunulmasõ ve değişimi 
fonksiyonlarõ için bir araya gelen coğrafi veritabanõ, yazõlõm, donanõm, personel, standartlar ve 
yöntemler bütünüdür. 
 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi: Kamu Kurum ve Kuruluşlarõnõn görev ve sorumluluk 
alanlarõna ilişkin kuracaklarõ dağõtõlmõş veritabanõ mimarisinde, birbiriyle on-line bağlantõlõ  
coğrafi veritabanlarõndan oluşan ulusal düzeydeki coğrafi bilgi sistemidir.  

D.2.MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

D.2.1.MEVCUT DURUM 

D.2.1.1.DÜNYADAKİ DURUM 
 
Günümüzde gelişmiş ülkelerde normal işleyiş sistemlerinin bir parçasõ olarak GBS teknolojileri 
kullanõlmaktadõr. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri hemen her kesim tarafõndan talep edilmekte 
ve kalkõnma programlarõ çerçevesinde bu teknolojiler ön planda yer almaktadõr. 
 
Bu teknolojiler gelişmiş ülkelerde özellikle tarõm, orman, çevre, ulaşõm, şehirleşme, 
meteoroloji, su, mineral, balõkçõlõk, altyapõ, doğal afetler gibi temel yaşam kaynaklarõnõ 
kapsayan uygulama sektörlerinde kullanõlmaktadõr. 
 
1960'lõ yõllarda, bilgilerin analiz edilmesi kavramõ sadece harita üzerindeki bilgilere bağlõ 
kalmadan aynõ bölge, hat veya nokta ile ilgili birçok cografi ve genel bilgilerin de topyekün 
olarak incelenmesi ve analiz edilmesine yönelmiştir. Burada karşõlaşõlan tek sorun, aynõ 
özellikle ilgili birçok konuya ait haritalarõn farklõ kapsamlara entegrasyonunun yapõlmasõdõr. 
Kapsamlarõn ortak alan, hat veya noktayõ paylaşmalarõna rağmen bu kapsamlara ait tüm 
bilgilerin entegrasyonu oldukca zor bir işti. Bu problemi çözebilmek için yapõlan ilk girişim, 
kapsamlara ait haritalarõn ayrõ ayrõ şeffaf kağõtlara aktarõldõktan sonra õşõklõ masalar üzerinde 
üst üste konulmasõ yöntemi idi.  
 
Bu olay CBS nin doğuşu olarak kabul edilmektedir. Bu çalõşma birçok kişi tarafõndan takip 
edilmiş ve geliştirilmiştir. Günümüzde, coğrafi özelliklere ait farklõ kapsamlar üzerinde yapõlan 
farklõ bilgisayar çalõşmalarõ sonucunda CBS içerisinde birçok yazõlõm proğramlarõ üretilmiştir. 
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Bu yazõlõmlar ve yazõlõmlarõn çalõşabilmesi için gerekli bilgisayar donanõmlarõ sayesinde 
eskiden beri süregelen coğrafi çalõşmalarda önem taşõyan her türlü özellik, CBS içerisine 
aktarõlabilir hale gelmiştir.  
 
Temel coğrafi verilerin ve bu verilere ait bilgilerin CBS içerisinde nasõl tutulmasõ gerektiği üç 
başlõk altõnda toplanmõştõr. 
 
• Coğrafi referans: Ayrõntõlarõn dünya üzerindeki gerçek koordinatlarõnõn bilinmesi 
• Coğrafi kodlama: Coğrafi olmayan bilgilerin, gerçek dünya koordinatlarõ bilinen 

ayrõntõlara bağlanmasõ 
 
• Topoloji: Ayrõntõlar arasõndaki ilişkilerin açõklanmasõ. 
 
Bu temel konular, itinalõ bir şekilde uygulandõğõ zaman, tüm dünya üzerinde bulunan coğrafi 
bilgilerin CBS' ne otomasyonu yapõlabilir. Ayrõca özelliklere ait istenen bilgilere kolaylõkla 
ulaşabilecek, aynõ özelliğe ait farklõ bilgilerin üst üste çakõştõrõlmasõ yöntemi ile analiz 
yapabilecek bir gerçek dünya modeli oluşturulabilir.  

D.2.1.2. TÜRKİYE�DEKİ  DURUM 
 
Kullanõm alanõ giderek artan ve sõnõrsõz uygulamalarõ olan CBS, ülkemizde de özel ya da resmi 
bir çok kuruluşta değişik amaçlara yönelik olarak etkin bir biçimde kullanõlmaktadõr. CBS� nin 
sağladõğõ olanaklar nedeniyle bir çok kurum ve kuruluş hõzla bu konudaki alt yapõyõ 
oluşturmuş, yakõn bir geçmişte geleneksel yöntemlerle sürdürdükleri çalõşmalarda CBS 
donanõm ve yazõlõmlarõndan yararlanmaya başlamõşlardõr. Ancak bu konuda yapõlan tüm 
çalõşmalar birbirinden bağõmsõz bir organizasyon yapõsõ içerisinde sürdürülmekte, mevcut 
donanõm, yazõlõm, personel temini ve eğitimi, bunlar için gerekli finans kaynağõ faaliyeti 
sürdüren kurumlarõn kendi olanaklarõ ile çözümlenmeye çalõşõlmaktadõr. Bunun sonucunda bu 
teknolojiyi benimseyen ve kullanan kurumlar uygulamada bazõ sorunlarla karşõlaşmaktadõr.  
 

D.2.2. SORUNLAR 
 
Tüm kullanõcõlar için büyük önem taşõyan ve yapõlacak her işte ve yatõrõmda kullanõlmasõ 
zorunlu olan ekonomik, sosyal, idari, çevresel, tarõmsal, askeri ve siyasi gibi temel bilgilere 
ulaşabilmenin ve bu bilgilerin toplandõğõ ortak bir çalõşma alanõnõn oluşturulmasõ için gerekli 
prosedürlerin ve koordineli çalõşmanõn hazõrlanmasõ gereklidir. 
 
Kamu ve özel kesim kurumlarõnõn bir kõsmõ halen aralarõnda bir koordinasyon olmaksõzõn 
mekansal veri kazanmaktadõrlar. Bu kurumlarõn aynõ bölgeye ait olmak üzere kazandõklarõ 
verilerin (geometrik ve semantik doğruluk, güncellik, tutarlõlõk vb. açõlardan) homojen 
olduğunu söylemek mümkün değildir.  
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Aynõ işi yapan farklõ devlet kuruluşlarõ, süregelen işlerinde kendi prosedürlerine uygun çalõşmõş 
ve diğer kuruluşlarla ortak olan işlerini ufak tefek farklõlõklarla yürütmüşlerdir.  
 
Kamu kurumlarõnõn, bilgi sistemleri ile ilgili çalõşmalara göz attõğõmõzda hiçbir teşkilatõn bilgi 
sistemi çalõşmalarõnõ tam anlamõyla oturtamadõğõ veya daha açõk bir ifade ile tam olarak işleyen 
bir bilgi sistemi kuramadõğõ ortadadõr. İlgili kurumlarõn arasõndaki işbirliği ve eşgüdüm çok 
önemli bir husustur.  
 
En temel sorun bilgi standardõ ve bilgi değişim standardõ �nõn henüz belirlenmemiş 
olmasõdõr. Herkes kendi çalõşmasõnõ yaparken, ortaya tekrarlõ üretim ve kaynak israfõ 
çõkmaktadõr, bunu önlemenin tek yolu da bilgi standartlarõnõn oluşturulmasõdõr. Bilgileri bir 
kere elde edildikten sonra farklõ alanlarda farklõ işlerde kullanabilme olanağõ vardõr. Bilgi alõnõp 
satõlabilen bir üründür. Üretiminde harcama gereken bir ürünün mükerrer olarak üretilmesi hem 
mali olarak bir külfet hem de ortaya çõkabilecek farklõ sonuçlarla bilimsel çalõşmalarõ olumsuz 
etkileyebilmektedir. 
 
Kamu kurumlarõmõzõn ilgi alanlarõna baktõğõmõz zaman ortak kullanõlan bilgilerin ve bu 
bilgilerin kapsadõğõ mülkiyet verilerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü�nden sağlandõğõnõ 
açõkça görebilmekteyiz (Tablo 1: Sorumlu Kuruluşlar ve İlgi Alanõ). Ulusal anlamda kurulmasõ 
gereken bilgi sisteminin temel mekansal verilerinden en önemlisi mülkiyet verileridir. Bu 
verilerin bir bilgi sistemine altlõk olacak şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü�nce 
bilgisayar ortamõna aktarõlmasõ devam etmektedir, fakat ulusal boyutta aktif olarak çalõşan bir 
bilgi sistemi kurulmasõ amaçlanõyorsa mülkiyet verilerinin ulusal standartlarõ belirlenmeli ve bu 
standartlardaki mülkiyet verilerinden oluşan veritabanlarõ hazõrlanmalõdõr. Bu çalõşmanõn 
sadece Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafõndan yürütülerek ortaya çõkabilecek bir 
çalõşma olmadõğõ ortadadõr. Problem ulusal boyuttadõr ve çözüme ulusal katõlõm ile ulaşõlmasõ 
gerekir.  
 
Diğer yandan bu teknolojilerde görev alabilecek yeterli insan gücü olmamasõ sorunlarõ daha da 
arttõrmaktadõr. Buna ilave olarak kamuda bu teknolojileri kullanacak kapasitede olan 
personelden  ücret politikalarõ sebebiyle verim alõnamamaktadõr.  Başarõlõ bir CBS programõ 
için eğitimli, tecrübeli, iyi motive edilmiş ve azimli personele ihtiyaç vardõr. CBS projelerinin 
başarõlõ olabilmesi için kullanõlan teknolojinin en son ve en gelişmiş teknoloji olmasõ yanõnda, 
onu kullanan personelin eğitimi, tecrübesi ve azmi de çok önemli bir faktördür. Projenin 
yürütülmesi ve güncelliğini korumasõ nedeniyle eğitimin büyük bir önemi bulunmaktadõr. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarõnda çok iyi araştõrma yapõlmadan, kullanõm altyapõsõ 
hazõrlanmadan, yüksek ücret ödenerek alõnan  sistemler, daha aktif olarak kullanõma geçmeden 
kullanõlabilirliliğini yitirmekte ve kullanõcõ ihtiyaçlarõna cevap veremez hale gelmektedir. 
Projeler için ayrõlan kaynaklarõn harcanmasõ çeşitli yazõlõm ve donamõn satõn alõnmasõyla 
sonuçlanmaktadõr.  
 
Bilişim teknolojisi içerisinde farklõ bir yeri bulunan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 
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bu farklõlõğõ yaratan özellikleri şunlardõr: 
 
• Araştõrma, planlama ve karar organlarõ için sayõsal coğrafi bilgiye olan ihtiyacõn ulusal 

düzeyde artmasõ,  
 
• İhtiyaç duyulan aynõ sayõsal coğrafi bilgilerin belli standartlarda farklõ kurumlar tarafõndan 

talep edilmesi, 
 
• Özel kalite standartlarõ gerektirmesi, 
 
• Yetişmiş insan gücü gerektirmesi, 
 
• Sürekli olarak en yeni teknolojileri kullanmayõ gerektirmesi ve bu sebeple büyük ölçüde 

Araştõrma-Geliştirme  faaliyetlerine ihtiyaç göstermesi, 
 
• Ulusal düzeyde bir organizasyon gerektirmesidir. 

D.3.ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER 
 
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi stratejisi ile ilgili hedefler şunlardõr: 
 
• Ulusal Coğrafi Bilgi standartlarõ geliştirilmeli ve Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

faaliyetlerinde, bu  standartlar uygulanmalõ. 
 
• Düzey coğrafi veri (1/25.000 � daha büyük ölçekler) 

Düzey coğrafi veri (1/250.000 � 1/25.000) 
Düzey coğrafi veri (1/1.000.000 � 1/250.000) 
Düzey coğrafi veri (1/1.000.000 � daha küçük ölçekler) 

 
• ölçeklerindeki standart topoğrafik haritalarõ; kurumlar arasõ işbirliği ile coğrafi veritabanõ 

yapõsõnda bilgisayar ortamõna aktarõlarak, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin temel 
altlõk verilerinin hazõrlanmasõ 

 
• Bu temel altlõk verilere dayalõ olarak kurumsal coğrafi veritabanlarõ, dağõtõlmõş veritabanlarõ 

mimarisinde kurulmalõdõr. 
 
• Nihai olarak, bu kurumsal coğrafi veritabanlarõ, on-line (çevrim içi / doğrudan), bu 

mümkün olmadõğõ takdirde off-line (çevrim dõşõ / dolaylõ) olarak birbirine bağlanmalõdõr. 
 
D.3.1. Kõsa Vade  
 
Veri yönetim stratejileri, organizasyonlarõn yönetim yapõlarõ içinde, personel, bütçe, teknoloji 
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tip ve dağõlõmõ ile organizasyon etkinliği gibi temel konularla ilgili veri yönetimini ifade 
etmektedir. Örneğin, günümüz Türkiye�sinde, kamu kuruluşlarõnõn bölge müdürlüklerinde ve 
taşra teşkilatlarõnda süregelen rutin görev ve sorumluluklarõ içerisinde yapmõş olduklarõ her 
türlü faaliyetler genel olarak, kağõt formlar halinde, faks veya posta servisi aracõlõğõyla ilgili 
birimlere ulaştõrõlmakta ve sonuç yine aynõ iletişim yolu ile faaliyetin yapõldõğõ yere 
ulaştõrõlmaktadõr. Gidip gelen bu form ve belgelerin depolanmasõ, kamu kuruluşlarõ hiyerarşisi 
içerisinde yetkili tüm bölümler tarafõndan ayrõ ayrõ yapõlmakta ve gerek işgücü, gerek para ve 
en önemlisi de zaman kaybõna yol açmaktadõr. Oysa ki, kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yapmõş 
olduklarõ tüm günlük faaliyetlerin ayrõntõlõ olarak, donanõmlõ bilgisayarlara aktarõlmasõ ve kamu 
kuruluşlarõ arasõnda kurulacak olan network sistemi ile bilgi alõşverişinin oldukça hõzlõ, ucuz ve 
kolay yapõlabilmesini sağlayacak, ayrõntõlõ bir veri iletişim stratejisini geliştirmek gereklidir.  
 
Oluşturulmasõ düşünülen ülke bilgi sistemi içerisinde, Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn taşra ve 
merkez birimleri arasõnda on-line bilgi akõşõ sağlanmalõdõr. Günlük faaliyetler içinde üretilen 
tüm bilgiler internet aracõlõğõ ile  yetkiler çerçevesinde paylaşõlmalõdõr. Bu veri paylaşõmõnõn alt 
yapõsõ güçlendirilmelidir, veri erişim hõzlarõ artõrõlmalõdõr.  
 
Kurumlar belirlenecek politikalar kapsamõnda kendi görev ve faaliyet alanlarõna giren işlerde 
ancak yeterli teknik ve personel altyapõsõ ve kurumsal statüsü ile kurumlar arasõndaki yeri 
tanõmlandõktan sonra bu teknolojilerin yatõrõmõna girmeye teşvik edilmelidir. Yeni kurumsal 
düzenlemeler AB standartlarõnda oluşturulmalõdõr. 
 
D.3.2. Uzun Vade 
 
Kõsa vadedeki hedeflerin gerçekleşmesi durumunda teknolojik gelişmelerden doğrudan 
etkilenen Coğrafi Bilgi Sistemleri uzun vadede de zincirleme gelişmeleri beraberinde 
getirecektir. Bu gelişmeler  
kõsa  vadede sözü  edilen hedeflerin gerçekleşmesiyle yakõndan ilgilidir. 
 
İyi kurulmuş ve dağõtõk veritabanlarõnõ kullanan ulusal coğrafi bilgi sistemleri ve internet�in 
kullanõmõ ile  kaynaklarõn verimli,  etkin ve çağdaş bir sistem içinde yönetilmesi için mevcut 
sistemde yeni yapõsal düzenlemelerin ve yeni işleyiş mekanizmalarõnõn tanõmlanmasõ 
gereklidir. Bu bağlamda, planlamaya yönelik olarak eğitim ve öğretim, kaynaklarõnõn  
işletilmesi, araştõrma-geliştirme, personel istihdamõ, yeniden yapõlanma, standartlar ve mevzuat 
ve yasal düzenlemeler, teknoloji geliştirme ve teşvik sistemi gibi konularda ilgili tüm 
kesimlerin katõlõmlarõyla ulusal politikalar oluşturulmalõdõr.  

D.4. ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER İÇİN YAPILMASI GEREKLİ YASAL VE 
KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR 
 
Coğrafi Bilgi Sisteminde otomasyonu yapõlan verilerin tüm kullanõcõlar tarafõndan (yetki 
dahilinde) etkin bir şekilde kullanõlabilmesi ve oluşturulan veritabanõnõn kolaylõkla 
anlaşõlabilmesi için, mevcut tüm verilerin ortak bir terminoloji altõnda toplanmasõ gereklidir. 
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Ortak terminolojinin belirlenmesi oldukça önemli, önemli olduğu kadar da zor bir iştir. Kamu 
kuruluşlarõ tarafõndan üretilen tüm verilerin ortak bir terminolojide toplanabilmesi için 
çalõşmalarõn dört ana başlõk altõnda yönlendirilmesi gerekmektedir; 
 

1. Ayrõntõlara ait öznitelik kodlama kataloğu 
2. Ayrõntõlara ait terminoloji standartlarõ 
3. Veri sözlüğü 
4. Veri kullanõm haklarõ 
 

Öznitelik Kodlama Kataloğu :Kamu kuruluşlarõ kendi bünyelerinde, yetki ve sorumluluklarõ 
içerisinde yõllardan beri yapageldikleri faaliyetler doğrultusunda ürettikleri verilere ait öznitelik 
kodlama kataloglarõnõ genel olarak hazõrlamõş bulunmaktadõrlar. Sadece yapõlmasõ gereken, her 
kuruluş içerisinde bulunan bu kataloglarõn ortak bir standartta toplanmasõdõr. 
 
Terminoloji Standartlarõ : Ulusal veritabanõnda yer alan farklõ kamu kuruluşlarõ tarafõndan 
üretilen genel katmanlara ait ayrõntõlarõn, tüm kullanõcõlar tarafõndan kolaylõkla anlaşõlabilmesi, 
veritabanõn daha etkin çalõşmasõ ve veri paylaşõm ve kullanõmõnõn daha kolay olmasõ için, 
teknik kurullar içerisinde oluşturulmasõ gereken terminoloji kurulu tarafõndan Terminoloji 
Standardõnõn oluşturulmasõ gereklidir. Bu konuda da Harita Genel Komutanlõğõnõn yõllardan 
beri büyük uğraşlar sonucunda yapmõş olduğu çalõşmalar referans olarak alõnabilir. 
 
Veri Sözlüğü : Kamu kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan yetki ve sorumluluklarõ dahilinde 
üretilen tüm verilerin, Coğrafi Bilgi Sistemine otomasyonunun yapõlmasõ ve yetki dahilinde 
kullanõcõlarõn hizmetine sunulmasõ gerektiği kadar, otomasyonu yapõlan verilerin kullanõcõlar 
tarafõndan kolaylõkla anlaşõlabilir olmasõ ve yapõlan tüm teknik çalõşmalarõ ve üretilen tüm 
verileri kapsayan ayrõntõlõ bir veri sözlüğünün oluşturulmasõ gereklidir. Veri sözlüğünün doğru, 
kapsamlõ ve anlaşõlabilir bir şekilde oluşturulmasõ için tüm kamu kuruluşlarõnõn koordineli 
çalõşmalarõ gerekmektedir.  
 
Kullanõm Haklarõ : Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temeli geniş kapsamlõ ve sağlam bir 
veritabanõna dayanmaktadõr. Böyle kapsamlõ bir projenin tek bir kuruluş tarafõndan 
yürütülemeyeceği ve kamu kuruluşlarõnõn koordineli ve planlõ olarak çalõşmalarõnõn gerektiği 
bilinmektedir. Veritabanõnõn oluşturulmasõ kadar, kamu kuruluşlarõ tarafõndan üretilen 
bilgilerin tüm kullanõcõlar tarafõndan yetki ve sorumluluk dahilinde ulaşõm, paylaşõm ve 
kullanõmõnõn belirlenmesi de oldukça zor ve kamu kuruluşlarõ arasõnda ortak çalõşmalar 
sonucunda yapõlmasõ gereken bir iştir. Oluşturulan Ulusal Bilgi Sisteminin her aşamasõnda 
olduğu gibi veri ulaşõm, paylaşõm ve kullanõm haklarõnõn belirlenmesi konusunda da bir takõm 
standart prosedürlerin belirlenerek, bir an önce günlük veri işlem hayatõnõn vazgeçilmez bir 
parçasõ olacak şekilde uygulamaya geçirilmelidir. Bu çalõşmalarda, kamu kuruluşlarõ tarafõndan 
üretilen ve Coğrafi Bilgi Sistemine otomasyonu yapõlan verilerin diğer kullanõcõlar tarafõnda 
etkin bir şekilde kullanõlabilmesi için kurulacak prosedürler, veri kullanõm ücretleri ve veri 
kullanõm haklarõ en önemli konular olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 
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Bilgi paylaşõmõnõn oldukça önemli olduğu günümüz teknolojisinde, Türkiye'de şu ana kadar 
uygulanan yöntem, kamu kuruluşlarõ tarafõndan üretilen verilere ait bilgilerin genellikle gizli 
olarak tutulmasõ ya da oldukça yüksek fiyatlarla paylaşõma açõlmasõdõr. Böyle bir uygulamanõn 
oluşturulan Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde veri paylaşõm prensiplerine aykõrõ olduğunun 
vurgulanmasõ gerekmektedir. Bu konuda batõlõ ülkelerde son yõllarda yapõlan gelişmeler 
araştõrõlarak, gelişmeler güncel hayata geçirilmelidir. Örneğin ABD'deki US GEOLOGICAL 
SURVEY kuruluşu ürettiği verilerin fiyatlandõrõlmasõnda, son yõllarda, üretimden kaynaklanan 
masraflar değil sadece veri dağõtõm ve yayõnlanmasõndan kaynaklanan masraflarõ karşõlayacak 
bir fiyatlama politikasõ izlemektedir.  
 
Veri kullanõm haklarõnõn belirlenmesi ikinci önemli konudur. Burada prensip olarak üretilen 
verilerin tüm kullanõm haklarõnõn üreten ya da veriden sorumlu olan kuruma ait olmasõ 
gerekmektedir. Kamu kuruluşlarõ tarafõndan üretilen verilerin genellikle gizli tutulmasõ, 
verilerin yetkisi bulunmayan kişi ve kuruluşlarõn eline geçebilmesi ve bu bilgilerin Türkiye 
Cumhuriyeti ilke ve prensiplerine aykõrõ şekilde kullanõlabilmesi endişesinden 
kaynaklanmaktadõr. Bu endişeyi ortadan kaldõrmak için verilerin şifrelenmiş halde paylaşõma 
açõlmasõ ve yetki ve sorumluluk dahilinde şifre belirlemesi yapõlmasõ gerekmektedir. Benzer 
örnek ve yöntemler günümüz bilgisayar teknolojisinde mevcuttur.Sonuç olarak yukarõda 
bahsedilen sorunlarõn çözümü için, bilgi teknolojisinin en yeni gelişmelerinden 
faydalanõlmasõndan başka bir yol yoktur. 
 
Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda çalõşma yapan kuruluşlar arasõndaki 
koordinasyonu sağlayacak, mevcut durumu ve ihtiyaçlarõ belirleyecek, üretilen bilgilerin 
paylaşõlabilmesini ve böylece harcanan para, zaman ve emeğin en aza indirilmesini mümkün 
kõlacak, veri alõş verişinde kullanõlacak olan standartlarõ geliştirecek bir kurumun teşkil 
edilmesi gerekmektedir. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemi  çalõşmalarõnda istihdam edilen personelin yetiştirilmesi ve eğitimi de 
ayrõ bir önem arz etmektedir. Yine bu kurum aracõlõğõyla etkin eğitim programlarõ 
düzenlenerek, farklõ disiplinlerden gelen personel, yeterli bir  Coğrafi Bilgi Sistemi  bilgisi ve 
tecrübesiyle donatõlmalõdõr. Bu tür sistemlerde çalõşmak üzere Network Uzmanlarõ, veritabanõ 
uzmanlarõ, işletim sistemi uzmanlarõ gibi kadrolar yer almalõ ve bu nedenle genel personel 
politikalarõ gözden geçirilmelidir. 
 

D.5. DOĞAL AFET ZARARLARININ EN AZA İNDİRİLMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ 
SİSTEMİ TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI 
 
Ülkemiz hemen her yõl doğal afetlerin yõkõcõ bir örneği (deprem, sel baskõnõ, çõğ, gibi) ile 
karşõlaşõyor. Bu örneklerle iç içe yaşamaya da devam edecektir. Çünkü doğal coğrafyamõz her 
an afete (özellikle depremlere) uğrama riskine sahip bir jeolojik temel üzerinde şekillenmiştir. 
Diğer ülkelerde aynõ sorunlarla mücadele ediyor. Gelişmekte olan ülkelerin 3 de 2 si afete 
maruz coğrafyalarda yaşõyor. Birleşmiş milletler raporlarõna göre 1974-1994 yõllarõ arasõnda 3 
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milyondan fazla insan bu afetler sonucunda hayatõnõ kaybetmiştir. Ayrõca, 100 milyondan fazla 
insanda evsiz kalmõş ve kötü koşullarda yaşamaya mahkum olmuştur. Afetlerin ülkelerin 
ekonomisinde yarattõğõ depremin faturasõnõn 1991-1992 döneminde 100 milyar US $ olduğu 
ifade edilmiştir. Bu fatura dünyada son 30 yõlda 5 kat daha artmõştõr. Her yõl bu oran daha da 
yükselmektedir. 
 
Türkiye� nin 17 Ağustos İzmit depremi sonrasõ 6 milyar US $ ila 10 milyar US $ arasõ bir 
ekonomik zarara uğradõğõ çeşitli haber ajanslarõ tarafõndan belirtilmektedir. Bu deprem yaklaşõk 
700 bin insanõmõz üzerinde doğrudan olarak etkili olmuştur. 10 milyon insanõmõzda sosyo-
psikolojik tahribat meydana getirmiştir. 10 binlerce konut ve 100 den fazla yerleşim yeri 
değişik derecelerde hasara uğramõştõr. Kentlerin altyapõ ve üstyapõ düzenleri bozulmuştur. Bu 
hasar rakamlarõ kesin olarak ortaya konamamaktadõr. Fakat tahmin edilen yaklaşõk sayõlar 
olarak gösterilmektedir. Ülkemiz güç koşullarda yarattõğõ ekonemik ve sosyal değerlerini 
saniyeler içinde kaybedebilmektedir.  
 
Deprem sonrasõ ve öncesinde mevcut durumu gösterecek doğru, güncel, standart bilgiler net 
olarak ortaya konamamõştõr. Nerede ve ne kadar konut hasar görmüştür? Hangi konut tipleri 
daha fazla etkilenmiştir? Kentlerin hangi bölgelerinde hasarlar meydana gelmiştir? Ekonomik 
ve sosyal kayõp nedir? gibi birçok soru cevabõnõ bulamamaktadõr. Bu sorulara cevap verecek 
kurumlar ve müdahale edecek insan gücü yetersiz kalmõştõr. Ayrõca bunlara hõzlõ ve doğru 
çözüm getirebilecek bilgi teknolojileri hiçbir kurum tarafõndan uygulamaya sokulamamõştõr. 
Çok konuşulmuş, fakat somut çalõşmalar yine klasik işleyiş üzerinde yapõlmõştõr.  
 
Doğal afetler sosyo-ekonomik yapõyõ çökertmenin yanõnda toplumlar üzerinde sayõlarla ifade 
edilemeyecek kadar büyük psikolojik tahribata neden olmaktadõr. İnsanlarõ saniyeler içinde 
gelişen bir ortamda savunmasõz yakalamaktadõr. Doğal afetler öncesi geliştirilmeye çalõşõlan 
yaşam sistemi sonrasõnda anlamõnõ yitirmektedir. Zamanõn sürekliliği kesintilere uğramaktadõr. 
Bir anlamda hayatõn akõşõnda boşluklar ve toplumlarõn gelişmesinde kopukluklar meydana 
gelmektedir.  
 
Doğal afetlerin zararlarõnõn artmasõna neden olan bazõ önemli faktörler şunlardõr; eğitimsizlik, 
temel kural ve kaidelerin uygulanmamasõ, çevrenin tahribatõ, bilgisizlik, fakirlik, kurumsal 
koordinasyon eksikliği, bilim ve teknolojiden yararlanmamadõr. Bu faktörler ülkelerin afetlere 
karşõ daha da duyarlõ olmasõnõ gerektiren temel nedenlerdir. Toplumlar uğrayacaklarõ zararlarõ 
en aza çekebilmek için yeni, etkin ve organize önlemler geliştirmişlerdir. Bu doğrultuda, 
sürekli kalkõnma politikalarõ kapsamõnda afet yönetimi programlarõnõ ve modellerini 
uygulamaya koymuşlardõr. Ülkemizde bu konuda araştõrmalar ve bazõ çalõşmalar yapõlmaktadõr. 
Fakat tam bir işleyiş mekanizmasõ halen ortaya çõkarõlamamõştõr. Burada geliştirilen modeller 
içinde uzay temelli bilgi sistemleri etkin olarak kullanõlmaktadõr ve çalõşmalarda önemli bir yer 
teşkil etmektedir. 
 
Afet zararlarõnõn en aza indirilmesinde bazõ temel programlar uygulanmaktadõr. Bunlar, afet 
öncesi planlama ve hazõrlõk çalõşmalarõ, uyarõ sisteminin kurulmasõ, durum tespit ve acil 
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müdahale ve rehabilitasyon yani eski haline getirme işleridir. Tüm bu faaliyetler için temel 
ihtiyaç doğru, hõzlõ, güncel, standart ve kullanõlabilir bilgidir. Bununla birlikte, faaliyetler 
arasõnda koordinasyon, bilgiye kolay erişim ve değişim olanaklarõ, eğitim ve öğretim, teknoloji 
transferi ve acil iletişim ve haberleşme konularõ diğer önemli sistem parçalarõnõ oluşturur.  
 
Doğal afetlerin bize fiziksel ve ekonomik anlamda ne kadar zarar verdiği de bu teknolojileri 
kullanarak harita dilinde anlatõlabilir. Doğal afetler öncesi ve sonrasõ durum tespiti (özellikle 
hasar gören alanlarõnõn ve yerleşmelerin haritalanmasõ) yüzeydeki değişimin belirlenmesi, arazi 
kullanõm, topografya haritalarõ ve yeni konut yerleşim alanlarõ ve sanayi bölgelerinin seçimi 
için gerekli risk haritalarõ çõkartõlabilir. 
 
Bu teknolojilerinden kolaylõkla yararlanmak için öncelikle ulusal düzeyde yeterli bir bilgi 
erişim ve kullanõm altyapõsõnõn oluşturulmasõ gerekiyor. Bunun yanõnda, hükümetler ve toplum 
doğal afet konusuna öncelik vermelidir. Telekomünikasyon sistemlerinin kullanõlmasõnda 
uluslararasõ işbirliğinin daha etkin çalõşmasõ sağlanmalõdõr. İlgili teknoloji ve tekniklere kolay 
ulaşõlmalõ ve bu teknolojilerinin kullanõmõ ile ilgili olarak eğitim ve öğretim teşvik edilmelidir. 
 
Doğal afet riski çalõşmalarõ, jeolojik, jeofiziksel, sismik, jeomorfolojik ve mühendislik 
verilerinin aynõ düzlemde çakõştõrõldõğõ ve bir bilgi sistemi içinde analizi ve yorumlanmasõ 
yapõldõğõ zaman anlamlõ olmaktadõr. Böylece Doğal afet  öncesi ve sonrasõ ortaya çõkan 
resimlerin bütününü görebiliriz. Ve olasõ risk bölgelerini önceden belirleyebilir, buna göre de 
önlemler alabiliriz. Sonuçta, doğal afetlere savunmasõz yakalanmayacağõmõz yerleşim 
bölgelerinde hayatlarõmõzõ en az risk altõnda sürdürebiliriz.  

D.6. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Türkiye Cumhuriyeti�nin 2000�li yõllara, modern teknolojinin tüm insiyatiflerinden 
faydalanõlarak, idari, teknik ve personel yapõsõnda yeni bir yapõlanmaya gidilerek, kamu 
kuruluşlarõ tarafõndan günümüze kadar üretilmiş ve üretimi devam eden tüm verilerin 
sistematik ve etkin bir şekilde, yetki ve sorumluluk dahilinde, tüm kullanõcõlarõn ulaşõmõna, 
paylaşõmõna ve kullanõmõna açõlabilmesi gerekmektedir. 
 
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin ülke çapõnda oluşturulmasõ ve yaygõnlaştõrõlmasõ amacõ ile, kamu 
kuruluşlarõna bağlõ tüm merkez, bölge ve taşra teşkilatlarõnõn, üniversitelerin ve özel sektörün 
koordineli bir işbölümü çerçevesinde çalõşmasõ, mevcut verilerin ve kullanõcõ ihtiyaçlarõnõn 
doğru bir şekilde belirlenmesi ve tüm bu bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemi'ne entegrasyonunun 
yapõlmasõ gerekmektedir 
 
En temel sorun bilgi standardõ ve bilgi değişim standardõ �nõn henüz belirlenmemiş olmasõdõr. 
Herkes kendi çalõşmasõnõ yaparken, ortaya tekrarlõ üretim ve kaynak israfõ çõkmaktadõr, bunu 
önlemenin tek yolu da bilgi standartlarõnõn oluşturulmasõdõr. 
 
Başarõlõ bir Coğrafi Bilgi Sistemi için eğitimli, tecrübeli, iyi motive edilmiş ve azimli personele 
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ihtiyaç olduğu sorunlar kõsmõnda belirtilmişti.  Coğrafi Bilgi Sistemi  projelerinin başarõlõ 
olabilmesi için kullanõlan teknolojinin en son ve en gelişmiş teknoloji olmasõ yanõnda, onu 
kullanan personelin eğitimi, tecrübesi ve azmi de çok önemli bir faktördür. Projelerin 
yürütülmesi ve güncelliğini korumasõ için eğitimin büyük bir önemi vardõr. Bunun için personel 
eğitimine önem verilmeli ve uzmanlõk alanõ gerektiren konularda personel istihdamõ 
yapõlmalõdõr. 
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Tablo1: Coğrafi Bilgi Sisteminin Oluşumunda Sorumlu Kuruluşlar ve İlgi Alanlarõ 

Sorumlu Kuruluş 
 

İlgi Alanõ 

Çevre Bakanlõğõ 
Özel Çevre Koruma alanlarõ, Göller, göletler ve 
baraj gölleri dõşõnda kalan sulak alanlar 

Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 

 

Sanayi ve küçük sanayi alanlarõ, Organize 
sanayi bölgeleri, Serbest bölgeler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ Tedaş 
Genel Müdürlüğü 

Santraller, Elektrik hatlarõ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ Botaş 
Genel Müdürlüğü 

Doğal gaz boru hatlarõ, Petrol boru hatlarõ 

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ 
Arazi örtüsü, Toprak haritalarõ, Karayollarõ 

Milli Savunma Bakanlõğõ Harita Genel 
Komutanlõğõ 

Topoğrafya, Arazi Örtüsü, Kültürel Objeler 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ Karayollarõ 
Genel Müdürlüğü 

Otoyollar, Devlet yollarõ 

Başbakanlõk Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 

 

Köy yollarõ, Büyük toprak gruplarõ, Eğim 
derinlik kombinasyonu, Arazi kullanõm şekli, 
Önemli tarõm arazileri Arazi tipleri 

Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH  
 
Hava alanlarõ 

Ulaştõrma Bakanlõğõ TCDD Genel 
Müdürlüğü 

Demiryollarõ ve Tesisler 

Ulaştõrma Bakanlõğõ Deniz Ulaştõrmasõ Genel 
Müdürlüğü 

Gemicilik, Denizcilik, Rotalar 

İçişleri Bakanlõğõ İler Bakanlõğõ İdaresi Genel 
Müdürlüğü 

İdari sõnõrlar 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ Çevre düzeni planlarõ 
Başbakanlõk Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü  
 
 

Kontrol Noktalarõ,Tapu Bilgileri 

 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 157 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü Depremin tehlike zonlarõna göre haritalanmasõ, 

şiddeti, zamansal dağõlõmõ 
Başbakanlõk Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

Hazine arazileri 

Belediyeler 

 

Uygulama imar planlarõ, Nazõm imar planlarõ, 
Halihazõr haritalar, Altyapõ, Ulaştõrma planõ 
toplu taşõmacõlõk,Belediye yollarõ ve tesisleri 

İçişleri Bakanlõğõ Valilikler 
 

 

Kõyõ Sõnõrlarõ, İdari sõnõrlar, Mücavir alan 
dõşõnda kalan alanlar, Uygulama imar planlarõ, 
Nazõm imar planlarõ, Halihazõr haritalar, 
Altyapõ 

Orman Bakanlõğõ 
 

Orman amenajman haritalarõ, Resmi orman 
sõnõrlar, Milli park tabiat parkõ ve tabiatõ 
koruma alanõ bölgeleri, Orman kadastrosu 

Milli Savunma Bakanlõğõ 

 

Askeri tesisler, Tatbikat ve atõş alanlarõ,Yasak 
Bölgeler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel 
Müdürlüğü 

Su kaynaklarõ ve havza analizi 

Başbakanlõk GAP İdaresi Başkanlõğõ Plan ve halihazõr harita yapõmõ 

Turizm Bakanlõğõ 
 

Turizm bölgeleri alanlarõ ve merkezleri, Turizm 
amaçlõ uygulama imar planlarõ 

Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ İller Bankasõ 
Genel Müdürlüğü Plan ve halihazõr harita yapõmõ 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 
 

Su Kaynaklarõ, Göller göletler ve baraj gölleri, 
Akarsular, Hidroelektrik santraller, Akarsu 
havzalarõ, Hidrojeoloji haritalarõ, Su kaynaklarõ, 
Sulama kanallarõ, Kara içi kõyõ sõnõrlarõ 
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E. UZAKTAN ALGILAMA 

E.1.GİRİŞ 
 
Cisim, arazi yapõsõ veya doğal bir olayõn fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkõnda, arada 
herhangi bir fiziksel ilişki olmaksõzõn; yer yüzeyinde, havada veya uzayda konumlandõrõlmõş 
platformlara yerleştirilen çeşitli algõlayõcõ sistemler tarafõndan toplanan veriler yardõmõyla bilgi 
edinme yöntemi ya da bilimidir. 
Uzaktan algõlama teknolojisi iki temel aşamadan oluşmaktadõr: 
 

(1) Veri toplama, 
(2) Veri işleme. 

 
Veri toplama uçaklarla taşõnan kameralar, konum belirleme sistemi algõlayõcõlarõ veya diğer 
uydu aletleri gibi sensörler kullanõlarak yapõlõr. Bu sensörler analog ve sayõsal formatta veri 
toplayarak ilgilenilen özelliğin doğru bir şekilde tanõmlanmasõnõ sağlar. Geniş bir görüş alanõna 
sahip olmalarõ nedeniyle veri eksikliği olan alanlara daha ucuz ve doğruluğu yüksek veri 
tedarik ederler. Veri işlemede ise çeşitli bilgisayar donanõm ve yazõlõmlarõ kullanõlmaktadõr.  

E.2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

E.2.1. MEVCUT DURUM 

E.2.1.1. DÜNYADAKİ DURUM 
 
Günümüzde dünya yörüngelerinde çalõşõr durumda değişik ülkelere ve organizasyonlara ait 
(ABD, Fransa, Rusya, Hindistan, Japonya, ESA, NASA, NOAA, Kanada, Brezilya gibi) 45 
yerküre gözlem uydusu bulunmaktadõr. Bu uydular ile yerküremize ait birçok parametre ve 
değişken için mekansal ve sayõsal anlamda veri sağlanmaktadõr. Bu veriler yer, deniz, atmosfer, 
çevre konularõnda ve mühendislik alanlarõndaki araştõrmalarda temel bilgi kaynağõ olarak 
kullanõlmaktadõr. Önümüzdeki 15 yõl içinde uzaya fõrlatõlmak üzere planlanmõş 70 yeni yerküre 
gözlem uydusu ve bu uydularõn taşõyacağõ 230 değişik teknik özelliğe sahip algõlayõcõ 
teknolojilerinden veri sağlanmasõ hedeflenmiştir. 
 
Uçaklardaki SAR sistemi 1990'lõ yõllarõn başõnda 6m. çözümleme gücüne sahipken, günümüzde 
1.8 m. değerine ulaşmõş bulunmaktadõr. Günümüzde ve çok yakõn bir gelecekte yüksek 
çözünürlüğe (± 1-4 metre) sahip uydu görüntülerinin yoğun olarak kullanõlacağõ tahmin 
edilmektedir. Özellikle ABD-SPACE Imaging Firmasõ tarafõndan ikinci kez denenen ve 
başarõyla yörüngeye oturtulan yüksek çözünürlüklü  (± 1 metre) İKONOS-2 uydusunun, en geç 
1 yõl içerisinde kullanõcõlara sunulmasõ beklenmektedir. Yakõn  gelecekte bu uydu 
görüntülerinden bütün mesleki disiplinler tarafõndan kolayca yararlanabileceği tahmin 
edilmektedir. 
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 Bunun sonucunda bu teknolojilerin yapõm ve pazarlama maliyetlerinde büyük düşüşler 
sağlanabilecektir. Pazar küreselleşecektir, bu sektörün sanayisine olumlu ve önemli derecede 
yansõmalar olacaktõr. Bu sanayiler ülkelerin sosyo-ekonomik gelişme düzeylerine önemli 
katkõlar sağlamaktadõr. Bu sayede yeni iş alanlarõ, uzmanlõk alanlarõ ve ticari pazarlar 
oluşmuştur. Ayrõca bilginin kullanõm boyutlarõ küresel alana yayõlmõştõr.  

E.2.1.2. TÜRKİYEDEKİ  DURUM 
 
Bütün dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de kamu kurum ve 
kuruluşlarõ ile  özel sektörde, uzaktan algõlama yöntemlerine ilişkin uygulamalar hõzla 
artmaktadõr. Harita Genel Komutanlõğõ�nda uzaktan algõlama verilerinin topoğrafik harita 
üretiminde kullanõlmasõna, on yõlõ aşkõn bir süredir devam edilmektedir. Özellikle 1997 yõlõnda 
gerçekleştirilen Modernizasyon Projesi kapsamõnda temin edilen digital fotogrametri aletleri ve 
sayõsal görüntü işleme sistemleri ile, bu alandaki olanak ve yetenekleri daha üst seviyelere 
çõkarõlmõştõr.Yalnõzca film formatlõ uydu görüntüleri değil, sayõsal formatlardaki uydu ve radar 
görüntülerinin gerek topoğrafik harita üretiminde, gerekse ortofoto ve anaglif harita üretiminde 
kullanõlmasõ olanaklõ hale gelmiştir. Aynõ şekilde çeşitli üniversitelerde de yer istasyonlarõ 
kurulmasõ konusunda  sistem çalõşmalarõ yapõlmaktadõr. Bu çalõşmalarla istenilen uydudan 
istenilen zaman ve formatta veri sağlanabilecektir. Bu sistemlerin kurulmasõ daha fazla 
desteklenerek Türkiye�deki tüm alanlara cevap verebilecek halde yapõlandõrõlmasõ 
sağlanmalõdõr.  
 
Ülkemizde uzaktan algõlamanõn etkin olarak kullanõlabileceği  alanlar aşağõdaki gibi 
özetlenebilir : 
 
1) Arazi örtüsü ve arazi kullanõmõnõn saptanmasõ: Çevresel problemler özellikle bölgesel 

ölçekte arazi kullanõmõ ve arazi örtüsündeki değişimlerle ilgilidir. Bu değişimlerle ilgili 
bilgiler önemli çevresel belirleyicilerdir. Arazi örtüsü ve kullanõmõnõn haritalanmasõ ve 
bunun zaman içerisindeki değişiminin gözlenmesi ile elde edilen verilerin CBS ortamõna 
aktarõlarak yerel yönetimlere ve ilgili devlet sektörlerine standart formatlarda sunulmasõ ile, 
doğru ve güncel bilginin ilgili kurumlarõn sağlõklõ ve doğru kararlar verebilmelerinde 
kullanõmõ sağlanmõş olacaktõr. 

 
2) Tarõm ve ormancõlõk: Tarõmõn ekonomimizdeki önemi göz önüne alõndõğõnda ülkemiz için 

uzaktan algõlamadan tarõmla ilgili konularda yararlanma potansiyelinin yüksek olduğu 
görülür. Ürün miktarõnõn hõzlõ ve doğru tahmini ve tarõm politikalarõnõn buna göre 
belirlenmesi gibi birçok konuda uzaktan algõlamadan faydalanma olanaklarõ bulunmaktadõr. 
Bunlarõn yanõ sõra ormancõlõk faaliyetlerinde yönetim ve zaman içerisindeki değişimleri 
izleme amacõyla uzaktan algõlamadan yararlanõlabilir. 

 
3) Şehircilik: Ülkemizde iç göçler ve yüksek nüfus artõşõyla çok hõzlõ bir gelişim ve değişim 

içerisinde bulunan şehirlerimizin kontrollü ve planlõ büyümelerinin sağlanmasõnda uzaktan 
algõlama verilerinin kullanõmõ çağdaş planlama yöntemlerinden biridir. Özellikle soğuk 
savaş sonrasõ kullanõmõna izin verilen yüksek çözünürlüğü olan uydu verilerinin kullanõmõ 
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bu amaca hizmet edecektir. 
 
4) Kõyõ alanlarõ yönetimi: 8333 km kõyõ uzunluğuna sahip olan ülkemizde kõyõlarõmõz bir çok 

sorunla karşõ karşõyadõr. Bu baskõlarõn başõnda turizm ve kentsel gelişimden kaynaklanan 
yanlõş ve plansõz alan kullanõmlarõ, karasal (evsel, endüstriyel ve tarõmsal atõklar)ve 
denizsel (gemilerden boşaltõlan sintine sularõ, çöp ve kazalarõn yolaçtõğõ petrol sõzmasõ) 
orijinli kirlilik gelmektedir. Kõyõ yönetiminde, kõyõlardaki fiziksel değişimlerin 
izlenmesinde ve kirleticilerin ve kirlilik düzeyinin belirlenmesinde uzaktan algõlama ve 
CBS kullanõmõ bu baskõlara ve yanlõş uygulamalara karşõ oluşturulacak politikalarõn 
belirlenmesinde önemli rol oynayacaktõr.     

 
5) İçme suyu temini ve sulama: Bulunduğumuz coğrafyada su, girdiğimiz yüzyõlda daha da 

önem kazanmaktadõr. İçme suyu, tarõm ve endüstri için mevcut su kaynaklarõmõzõn 
kullanõmõnda özellikle su havzalarõ yönetiminde suyun sürdürülebilirlik kriterlerine uygun 
olarak kullanõmõna yardõmcõ olacaktõr. 

 
6) Erozyonun izlenmesi: Ülkemizin karşõ karşõya olduğu bir diğer sorundur. Erozyonun 

neden olduğu değişim ve tahriplerin belirlenmesi ve izlenmesinde kullanõlan önemli bir 
kaynaktõr. 

 
7) Biyomas tespiti: Kõrsal alanlarda biyomasõn ve rejenerasyon potansiyelinin tespiti, yer 

verilerinin ve uzaktan algõlama verileriyle birlikte kullanõmõyla ortaya konulabilir ve bu 
bilgiler õşõğõnda enerji, besin ve hayvansal üretim planlanmasõ daha doğru olarak 
yapõlabilir. 

 
8) Biyolojik çeşitliliğin saptanmasõ: Ülkemiz dünyadaki önemli floristik bölgelerden üç 

tanesini içermesi, değişken topografyasõ ve iklimi nedeni ile çok zengin bir biyolojik 
çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitliliğin özellikle habitatlar bazõnda haritalanmasõ ve zaman 
içerisinde değişimin izlenmesi biyolojik çeşitliliğimizin korunmasõ için önemlidir. Bu 
bağlamda uzaktan algõlama bu amaç için çok önemli bir potansiyel oluşturmaktadõr. 

 
9) Meteoroloji: Çok geniş bir yüzölçümüne sahip olan ülkemizde iklim de çeşitlilik 

göstermektedir. Bu iklim çeşitliliğinin doğru tahminlerle ifade edilmesi yüksek 
teknolojilerden, özellikle uydu verilerinden yararlanmayõ gerektirmektedir. Uydu sistemleri 
vasõtasõyla meteorolojik parametrelerin (yağõş, çiğ, taşkõn, sel, don, sõcaklõk, güneş enerjisi 
bütçesi, nem vb.) tahmini ve değişimi yapõlabilir. Uzaktan algõlama tekniklerinin 
meteoroloji için doğru ve zamanõnda kullanõmõ ülkemizin maddi ve insan kaybõna daha az 
uğramasõ açõsõndan hayati önem arzeder. 

 
Yukarõda belirtilen amaçlara uygun olan uzaktan algõlama sistemlerini kurmak geliştirmek ve 
desteklemek için gerekli girişimlerin VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hedefleri kapsamõna 
alõnmasõ ülkemiz yararõna olacaktõr. 
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E.2.2. SORUNLAR 
 
Uzaktan algõlama teknolojilerini Türkiye� de kullanmak oldukça pahalõ bir işlemdir.  
Günümüzde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel kesim, uydu görüntülerinin işlenmesine 
olanak sağlayan görüntü işleme sistemleri ve diğer sistemleri kullanmaktadõr. Bu sistemlerde 
kullanõlan uydu görüntüleri, yazõlõmlar yurt dõşõndan satõn alõnmaktadõr.Diğer yandan bu 
teknolojileri kullanabilecek yeterli insan gücü olmamasõ sorunlarõ daha da arttõrmaktadõr. 
Kamuda bu teknolojileri kullanacak donanõmdaki personelden  ücret politikalarõ sebebiyle 
verim alõnamamaktadõr.   
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel kesim, uydu görüntülerini kendi çalõşma alanlarõna 
göre ayrõ ayrõ temin etmekte bu da kaynak israfõna  neden olmaktadõr.  
 

E.3. ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER 
 
Uzaktan algõlama sistemlerinin oluşturulabilmesi için algõlama sistemleri (uydu kameralarõ, 
uçak kameralarõ v.b.) aletlere, veri toplama platformlarõna (yer istasyonlarõ), görüntü 
yazõlõmlarõna ve bu konuda yetişmiş insana gerek vardõr.  
 
Bu ihtiyaçlar ve hedeflere göre; 
 
Orta vadede; Mevcut ve yakõn gelecekte piyasaya sunulacak uydu görüntülerinin satõn 
alõnmasõ yoluyla temini yoluna gidilmelidir. 
 
Uzaktan algõlama tekniği ile görüntü elde etme yöntemleri, ülkemizin uygunluk düzeyi 
yönünden incelendiğinde, 
 
1) Gerekli uydu görüntülerinin yurtdõşõndan sipariş yolu ile temin edilmesi, 
2) Yüksek çözünürlüklü uydular için bölgesel yer istasyonlarõnõn kurulmasõ, 
3) Uçaklara takõlõ algõlayõcõ sistemlerden yararlanõlmasõ, 
4) Yakõn bir gelecekte ticari kullanõma sunulacak olan yüksek duyarlõklõ (± 1m.) uydu 

görüntülerinin satõn alõnmasõ, 
 
Uzun vadede; ise ulusal bir uyduya sahip olunmasõ, bu yöntemle uydu görüntüsü temini 
hedeflenmelidir. 

E.4. ÖNGÖRÜLEN HEDEFLERE ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ 
YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR 
 
Ülkemizde uzaktan algõlamanõn etkin bir şekilde kullanõmõ 3 temel faktöre bağlõdõr: 
1) Uygun verilerin sağlanmasõ için gerekli olan teknik altyapõ,  
2) Yeterli sayõda yetişmiş teknik elemanõn ve araştõrmacõnõn bulunmasõ ve koordinasyonu, 
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3) Bu teknik imkanlarla verilerin elde edilişinin fayda-maliyet dengesinin diğer metotlara göre 

daha avantajlõ olmasõ. 
 
Bu temel faktörlerin oluşmasõ için izlenecek politikalar; 
 
1) Uzaktan algõlama, hava ve uzay araştõrmalarõnõ organize edecek olan kurumsal yapõnõn  

oluşturulmasõ.  
2) Uzaktan algõlama kullanõmõnõn özel ve devlet sektöründe yaygõnlaştõrõlmasõ. Bu amaca 

ulaşmak için potansiyel kullanõcõlarõ belirlemek ve çeşitli toplantõlar ve aktivitelerle uzaktan 
algõlama çalõşmalarõnõ sergilemek. Böylece uzaktan algõlama sistemlerinin kullanõmõnõn 
yaygõnlaştõrõlmasõ, doğal çevremizin ve kaynaklarõmõzõn korunmasõna ve bilinçli 
kullanõmõna yardõm edecek ve aynõ zamanda bu sistemlerin oluşturulmasõ ve sürekliliğinin 
sağlanmasõ için gerekli olan finansmanõn sağlanmasõna yardõmcõ olacaktõr.   

3) Özel kesimi ve ilgili devlet kuruluşlarõnõ ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzaktan algõlama 
verilerini sağlayacak düzeye getirmek için projeler geliştirmek. Bu projeler üç grupta 
toplanabilir: 

 
• Devlet (üniversiteler, araştõrma enstitüleri vb.) ve özel kesimin ortak olarak finanse ettiği 

projelerin geliştirilmesi, 
• Yer gözlemleri için çeşitli ülkeler (ABD, Rusya, Japonya) ve organizasyonlarõn (European 

Space Agency, Centre for Earth Observation) yürüttüğü araştõrma programlarõ ve 
projelerinden ülkemiz için uygun olanlarõna katõlõmõn sağlanmasõ ve desteklenmesi. 

• Uzaktan algõlamanõn ileri tekniklerle kullanõldõğõ en önemli sektörlerden bir olan askeri 
kurumlarõn sivil kuruluşlarla ortak araştõrma ve geliştirme projelerinin teşvik edilmesi. 
Özellikle bu kurumlar arasõnda bilgi alõş-verişinin ve bilimsel işbirliğinin sağlanmasõ. 

 
4) Ülkemiz genelinde uzaktan algõlama verilerine ulaşõmõ kolaylaştõran ve hõzlandõran bir 

sistemi World Wide Web yoluyla oluşturmak. 

E.5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
• Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel kesimde, uydu görüntülerinin işlenmesine 

olanak sağlayan görüntü işleme sistemleri ve diğer sistemler kullanõlmaktadõr. Bu 
sistemlerde kullanõlan uydu görüntülerinin satõn alõnmasõ işlemlerinin, lisanslõ olarak bir 
merkezden yapõlmalõ, çok amaçlõ kullanõma  uygun yapõda olmalõdõr.  

 
• Silahlõ Kuvvetlerde haritacõlõk alanõnda ihtiyaç duyulan SAR uydu görüntüleri ve çok bantlõ 

tarayõcõ (MSS) görüntüleri ile; örtülü alanlarõn altõndaki detaylarõn teşhisi için ihtiyaç 
duyulan termal görüntülerin aynõ zamanda; kalkõnma amaçlõ olarak tarõm, ormancõlõk, 
maden arama ve çevre koruma gibi alanlarda da kullanõlabileceği değerlendirilmelidir. 

 
• Uzaktan algõlama teknolojilerini kullanabilecek personel eğitimine önem verilmelidir.  

Bunun için üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarõ , özel kesim işbirliği sağlanmalõdõr. 
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• Bu teknolojileri kullanan eğitilmiş personelden verim alõnabilmesi için şu an yürürlükte 

olan ücret politikalarõnõn yeniden düzenlemesi gerekmektedir. 
 
Ülkemizin bu teknolojinin geleceği konusundaki hedefi; 2023, Türkiye Cumhuriyetinin 100 
üncü yõlõna Uzaktan algõlama sistemleri konularõnda araştõrma, geliştirme ve uygulamada 
olgunlaşmõş yeteneğe, yeterli kalifiye insan gücüne ve AB standartlarõnda işleyen kurumsal 
yapõlara ve küreselleşen dünyada rekabet edebilir bir konuma gelmek olmalõdõr. 
 
 
F. ARAZİ  KULLANIMI, ARAZİ VE ARSA POLİTİKALARI VE ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASI 
 
F. 1. ARAZİ KULLANIMI 
 
F.1.1. GİRİŞ 
 
Ekonomik kalkõnmanõn gerekleri arasõnda en önemlilerinden birisi de, sahip olunan kaynaklarõn 
tam ve etkin olarak kullanõlmasõdõr. Ana sektörlerden olan tarõmda, toprak varlõğõ  ayrõ bir 
öneme sahiptir. Literatürde sermaye kõsaca, üretilmiş üretim araçlarõdõr şeklinde tanõmlandõğõ 
halde toprak bu bakõmdan farklõlõklar göstermektedir. Günümüzde ulaşõlan teknoloji düzeyinde 
bile toprağõ üretmek olasõ değildir. Diğer yandan Türkiye�de kullanõlabilir tarõm topraklarõnõn 
sonuna gelindiği, birçok bilimsel kaynakta belirtilmektedir. O halde bu kaynağõn tam ve etkin 
kullanõmõnõ gerçekleştirme doğrultusunda yapõlacak her türlü düzenleme özelde tarõm 
sektörüne, genelde ülke ekonomisine katkõ sağlayacaktõr. 

 
Çünkü ulusal ekonomi tarõm, sanayi ve hizmetler sektörlerinin bir bütünüdür. Bu sektörler 
yatõrõlabilir fonlarõn kullanõmõnda biri birinin rakibi ve alternatifi olmakla beraber, işleyiş ve 
gelişim bakõmõndan bütünleyenidir. Sektörlerden birisinde ortaya çõkan aksama veya gelişme 
diğerlerini de etkilemektedir. Biribirinden mal ya da hizmet aldõklarõ veya biribirinin pazarõnõ 
oluşturduklarõ için bütünleyen durumundadõrlar. 
 
Sektörlerden birisinde görülen rasyonel olmayan uygulama ya da oluşumlar yalnõz o sektörü 
değil, diğer sektörleri de olumsuz yönde etkilemekte, sonuçta ulusal ekonomi ve ulusu 
oluşturan bireyler zarar görmektedir. 
     
F.1.2.  MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

 
Topraklarõn korunmasõ, geliştirilmesi ve kullanõlmasõnda Arazi Kullanma Yetenek Sõnõflarõ 
esastõr. Arazi sõnõflarõ, toprağõn kullanõlmasõndaki sõnõrlamalar ve yanlõş kullanõldõğõ takdirde 
ortaya çõkabilecek sakõncalar göz önünde tutularak düzenlenir. I, II, III ve IV. sõnõf araziler 
işlemeye elverişli tarõm topraklarõdõr.  
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Türkiye Genel Toprak Amenajman Planlamasõna göre işlenebilir topraklar toplam 26.546.858 
hektar olup, bunun 21.587.827 hektarõ halen işlenmektedir. İşlenebilir topraklarõn 4.959.031 
hektarõ çayõr, otlak, orman, fundalõk v.b. şeklinde kullanõlmaktadõr. Buna karşõlõk 5.074.313 
hektar işlenmemesi gereken alan kuru tarõmda kullanõlmaktadõr. İlk dört sõnõfa giren araziler 
daha karlõ olacağõ için özellikle işlenerek kullanmaya, son dört sõnõfa giren topraklar da yalnõz 
mer�a ve orman olarak kullanmaya elverişlidir.  
 
Tarõmda işlemeye elverişli olmayan fakat işlenen toplam 5,1 milyon hektar alan her yõl 
erozyonla aşõnmakta ve kaybolmakta, verimini yitirmektedir. Buna karşõlõk işlemeli tarõma 
uygun olup çayõr, otlak, çalõlõk-fundalõk olarak duran 5 milyon hektar alan, işlemeli tarõm 
dõşõnda tutularak ekonomik olmayan şekilde değerlendirilmektedir. Mera arazisi Türkiye�de en 
sorunlu arazi durumundadõr. Meralardan hiç bir rasyonel işletmecilik önlemi alõnmadan tam bir 
tahrip sistemi ile yararlanõlmaktadõr. Gittikçe verimsizleşen ve fakirleşen meralar ayrõca su 
rejiminin bozulmasõna, toprak aşõnmasõnõn hõzlanmasõna ve ülkenin çoraklaşmasõna neden 
olmaktadõr. 
 
Topraklarõmõzõn bir kõsmõ erozyon, kirlenme vb. şekilde elden çõkarken, arazi kullanõm 
planlamasõ olmadõğõndan, arazi kullanma yetenek sõnõflarõna bakõlmadan yapõlan kamu ve özel 
kesim yatõrõmlarõ, imar planõ uygulamalarõ ile bir daha elde edilmesi mümkün olmayan 
topraklarõmõz amacõ dõşõnda kullanõlmaktadõr. 
 
Bilindiği üzere tarõm topraklarõ; toprağõn topoğrafik yapõsõ, derinliği, fiziki özellikleri, taban 
suyunun belli düzeylerde olmasõ gibi hususlar esas alõnarak değerlendirilmektedir. Öte yandan 
bu topraklar, çoğu zaman sularla veya rüzgarla taşõnarak oluşmuş olmasõ, ana kayanõn oldukça 
derinde olmasõ, taban suyu yüksekliği, içerdiği organik maddenin fazlalõğõ gibi nedenlerle 
üzerine yapõ yapõlmasõna uygun değildir. 

 
O  sebeplerle  topraklarõn arazi kullanõm kabiliyet sõnõflarõna göre kullanõlmasõ zorunludur. Bu 
zorunluluğa uyulmadõğõ zaman hem verimli topraklarõmõz bir daha gelmemek üzere elden 
çõkmakta, hem de bunlar üzerinde yapõlmõş olan konut, turistik tesis ve sanayi kuruluşlarõ 
büyük bir risk almõş olmaktadõr. Nitekim ülkemizin yaşadõğõ en büyük yõkõmlardan olan 1999 
yõlõ depremleri bu olguyu çok acõ olarak göstermiştir. 
 
1999 yõlõnda yaşadõğõmõz bu acõ olaylar, başka olumsuzluklar olmakla birlikte büyük ölçüde 
arazi kullanõm planlamasõ yapmamõş olmamõzõn bir sonucudur. Ülkemiz deprem kuşağõnda 
bulunmaktadõr ve depremi önlemek olasõ değildir. Ancak depremin zararlarõnõ azaltmak 
mümkündür. Depremde en fazla zarar gören alanlar daha önce tarõm alanõ olarak kullanõlan 
yerlerdir.   
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BAZI İLLERİMİZDE TARIM DIŞI AMAÇLA KULLANILAN TARIM 

ARAZİLERİNİN 
ARAZİ KULLANIM VE KABİLİYET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI (Ha) 

 
ARAZİ SINIFLARI İLİ HESAP 

YILI I II III IV 
TOPLAM 

ANKARA 1992 7248 3591 6876 3085 20800 
ANTALYA 1993 165 1227 1365 309 3066 
DİYARBAKIR 1994 0 127 61 1616 1804 
GAZİANTEP 1994 1155 3285 959 626 6025 
İÇEL 1991 1574 394 737 567 3272 
İSTANBUL 1987 1287 6814 4253 2634 14988 
KOCAELİ 1991 413 4299 2954 871 8537 
KONYA 1992 14049 3267 1608 2929 21853 
SAMSUN 1984 1210 1278 868 1115 4471 
TOPLAM  27101 24282 19681 13752 84816 
 
Kaynak: N. ŞEN; Tarõm Topraklarõ ve Kentleşme (Uzmanlõk Tezi). TODAİE  (1997) 
Ankara. 
 
 
 
DSİ TARAFINDAN SULAMAYA AÇILAN ALANLARDA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE 
TARIM DIŞI KULLANIMA GEÇEN TARIM ALANLARI (Ha) 
 

YILLAR 
1976 1982 1985 1993 

 
 
İLİ 

 
 
BÖLGE Sulamaya 

Açõlan 
Tarõm Dõşõ 
Bõrakõlan 

Sulamaya 
Açõlan 

Tarõm 
Dõşõ 
Bõrakõlan 

Sulamaya 
Açõlan 

Tarõm 
Dõşõ 
Bõrakõlan 

Sulamaya 
Açõlan 

Tarõm 
Dõşõ 
Bõrakõlan 

BURSA I 221138 487 26900 654 3290 712 42590 1307 
İZMİR II 82800 1945 97250 3861 100800 4343 114522 4453 
ESKİŞEHİR III 25510 3974 27300 4558 32575 4669 67440 5169 
KONYA IV 77980 178 79850 1121 128850 1657 159325 1657 
ANKARA V 18890 2390 26750 3638 40500 4774 39270 6404 
ADANA VI 138062 6419 177010 6940 274560 8768 267294 9068 
SAMSUN VII 30025 551 30100 1619 31700 2572 59950 3102 
ELAZIĞ VIII 39200 5556 37750 5602 48425 9010 58290 11395 
ERZURUM IX 31206 240 31100 430 36000 2385 69075 9010 
DİYARBAKIR X 20262 52 17650 76 18300 76 23450 676 
EDİRNE XI 8981 268 13650 268 21300 270 38547 917 
KAYSERİ XII 11052 67 15050 216 18250 339 39935 339 
ANTALYA VIII 38200 - 38150 800 47400 1020 59180 3640 
ŞANLIURFA XV 470 - 17950 - 22800 250 23200 250 
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VAN XVII 23650 - 28600 846 30100 903 35500 903 
ISPARTA XVIII 16866 - 39750 212 52100 513 63141 523 
SİVAS XIX 3150 - 4250 - 4750 - 8830 - 
K.MARAŞ XX 17807 897 19150 897 23550 2683 41165 2683 
AYDIN XXI 57250 2375 72050 3458 77150 4399 108860 4399 
KASTAMON XXIII - - 1300 73 1530 116 2320 116 
BALIKESİR XXV 9245 360 9245 757 14750 757 20411 1737 
TOPLAM 871744 25759 810805 36026 1028680 50216 1342295 67748 
 
Kaynak: N. ŞEN; Tarõm Topraklarõ ve Kentleşme (Uzmanlõk Tezi). TODAİE (1997) 
Ankara. 
 
Arazi kullanõm planlamasõ yapõlmamasõ sonucunda bir yandan deprem, toprak kaymasõ, sel gibi 
doğal olaylarõn ortaya çõkardõğõ can ve mal kaybõnõn yanõnda, daha önce kaynak harcayarak 
yaptõğõmõz yatõrõmlar da boşa gitmiş olmaktadõr. DSİ tarafõndan sulamaya açõlmõş arazilerin 
daha sonra sanayi ve yerleşim alanlarõna dönüşmesi bunun örneklerindendir. 
 
Yukarõda açõklanmaya çalõşõlan sebeplerden dolayõ ülke topraklarõnõn arazi kullanõm yetenek 
sõnõflarõna göre makro düzeyde yeniden planlanmasõ gerekmektedir. 
 
F.1.3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
Arazi kullanõmõnda ulaşõlmak istenen amaçlar VII : Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda büyük 
ölçüde ortaya konulmuştur.  
 
Bunlarõ şu şekilde ortaya koymak mümkündür: 
 
F.1.3.1. TARIMSAL POLİTİKALAR İLE İLGİLİ YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 
 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

 
1.Ülkemizde tarõmsal alanlarõn marjinal sõnõrlara ulaştõğõ göz önüne alõndõğõnda üretimin 
artõrõlmasõ verimin artõrõlmasõ ile mümkün olacaktõr. Bu sebeple sulama alanlarõnõn 
genişletilmesi amacõyla Konya Ovasõ ve Orta Anadolu Bölgesi başta olmak üzere sulanabilir 
alanlarõn sulanmalarõ; modern sulama sistemleri ile çevre şartlarõna uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 
 
2.GAP çerçevesinde sulamaya açõlacak alanlarda arazi toplulaştõrma ve tarla içi geliştirme 
hizmetleri etkinleştirilecek ve sulama yatõrõmlarõ ile uyum sağlanacak, ürün deseninin 
tespitinde karşõlaştõrmalõ üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere ağõrlõk verilecektir. 
 
3.Teknik, ekonomik ve sosyal yönden ağaçlandõrmaya elverişli Hazine arazileri orman rejimine 
dahil edilerek ağaçlandõrõlacaktõr. 
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Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 
 
1.Tarõm sektörünün yapõsal sorunlarõnõn çözüme kavuşturulmasõ ve belirlenen tarõm politikasõ 
amaçlarõna ulaşõlabilmesine yönelik olarak, bu sektörde politikalarõ belirleyen ve faaliyetleri 
yönlendiren ilgili kamu ve özel kesim temsilcilerinden oluşan Tarõmda Yeniden Yapõlanma 
Kurulu oluşturulacaktõr. 
 
2.Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn Kanunla kendisine verilmiş görevleri daha etkin bir şekilde 
yerine getirmesi amacõyla Bakanlõk, yeni bir Yasa ile yeniden düzenlenecektir. 
 
F.1.3.2. KIRSAL ALTYAPI 
 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 
 
1.Toprak potansiyelinin tespiti amacõyla yapõlmõş ön etütlerin, sulama projelerine baz teşkil 
etmek üzere güncelleştirilmesiyle, ayrõntõlõ toprak etütlerinin yapõlmasõ hõzlandõrõlacak ve arazi 
kullanõm planlamasõ çalõşmalarõ başlatõlacaktõr. 
 
2.Arazi toplulaştõrma ve tarla içi geliştirme hizmetleri sulamaya açõlmõş alanlarda hõzla 
tamamlanacak ve sulama şebekesi yapõlmasõ planlanan alanlarda öncelikle arazi 
toplulaştõrmasõna gidilecektir. 
 
3.Tarõm arazilerinin, özellikle sulu tarõm yapõlan alanlarõn tarõm dõşõ amaçlarla kullanõmõ 
önlenecektir. 
 
Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 
 
1.Topraklarõn tahsisi, (erozyon, parçalanma, kirlenme, çoraklaşmaya karşõ) korunmasõ, 
sõnõflandõrõlmasõ, sektörel ve sektörler arasõ kullanõm ve üretim için planlanmasõ gibi konularda 
tüm kurumsal ve hukuksal aksaklõklarõ düzeltecek ve boşluklarõ kapsayacak çerçeve nitelikte 
Toprak Yasasõ çõkarõlacaktõr. 
 
2.Köy Hizmetleri ve Tarõm reformu Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilmekte olan 
toplulaştõrma hizmetlerinin uyumlu ve etkin şekilde yürütülebilmesi için bu hizmetlerin 
öngörülen Toprak Yasasõ içinde yer almasõ sağlanarak, yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesi 
sağlanacaktõr. 
 
3.Tarõm arazilerinin tarõm dõşõ amaçlarla kullanõmõnõn önlenmesine yönelik farklõ kuruluşlarõn 
yetki alanlarõ içinde kalan mevzuatõn ele alõnarak, kuruluşlar arasõ koordinasyonu ve 
uygulamada kolaylõğõ sağlayacak, yaptõrõm gücü olan hale getirilmesi temin edilecektir. 
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4.Kaynaklarõn rasyonel kullanõmõ için, ilgili kuruluşlar arasõnda koordinasyon sağlanacak ve 
uygulanabilirliği mümkün görülen havzalarda kurumlarõn taşra teşkilatlarõnõn sayõsõ ile idari 
sõnõrlarõ havza bütünlüğü dikkate alõnarak yeniden belirlenecektir. 
 
5.Tarõmsal altyapõ faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için, halen Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sulama, toprak muhafaza, arazi toplulaştõrma, tarla içi 
geliştirme ve drenaj hizmetlerini gerçekleştirmek üzere yeni bir Genel Müdürlük 
oluşturulacaktõr. 

 
F.1.3.3. BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA 
 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 
 
1.Ülkenin her yerindeki insanlarõmõz için çağdaş yaşam koşullarõ sağlayan bir kõrsal ve kentsel 
mekan organizasyonunun kurulmasõna ve ülke düzeyine dengeli dağõtõlmõş kamu hizmetleri ile 
herkesin bu hizmetlerinden yararlanmasõna çalõşõlacaktõr. 
 
2.Endüstriyel faaliyetlere elverişli olmayan bölgelerin geliştirilmesine yönelik olarak her 
bölgenin karakteristik özelliklerine göre hayvancõlõk, tarõm, el sanatlarõ gibi faaliyetler 
desteklenecektir. 
 
3.Ülke genelinde dengeli bir yerleşme düzenine  kavuşmak için, plan kararlarõ doğrultusunda 
bir yerleşme merkezleri planlamasõ yapõlacaktõr. Söz konusu plan, nüfus hareketlerinin dengeli 
gelişmesine yönelik politikalar oluşturulmasõnda baz teşkil edecektir. 

 
4.Kõr-kent gelişmişlik farkõnõn azaltõlmasõ, tarõm işletmesi arazi büyüklüklerinin optimum 
düzeyde oluşturulabilmesi amacõyla işletilmeyen arazilerin ve hazine arazilerinin alõm ve satõmõ 
için kurumsal ve yasal düzenleme çalõşmalarõ yapõlacaktõr. 
 
5.Sadece eko-sistemleri değil, aynõ zamanda kültür ve tabiat varlõklarõnõ da koruyan ve 
sürdürülebilir kalkõnma anlayõşõnõ temel alan ve bu amaçlarla yerel kaynaklarõ harekete 
geçirebilen bir bölgesel kalkõnma yaklaşõmõ geliştirilecektir. Doğal afet zararlarõnõn azaltõlmasõ 
konusunda tedbirler getirilecektir. 
 
6.Ülke genelinde arazi kullanõmõ haritalarõ ve deprem haritalarõ çõkarõlacak, kadastro 
çalõşmalarõ hõzlandõrõlacak ve bu çalõşmalardan bölgesel ve fiziki planlama çalõşmalarõnda 
yararlanõlacaktõr. 
 
7.Toprak ve su kaynaklarõnõn korunmasõna yönelik ve her il için ayrõ olarak yapõlacak 
çalõşmalar, bölgesel gelişme projelerinde dikkate alõnacaktõr. 

 
8.Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
meralarõn õslahõ ve kullanma esaslarõ, arazi bütünleştirme ve tarõm reformu çalõşmalarõna 
devam edilecektir. 
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9.Kamu yönetimi açõsõndan mevcut örgütlenme yapõsõ bölgesel gelişme çalõşmalarõyla uyumlu 
hale getirilecektir. 
 
10.Kentlerde arsa temini, altyapõnõn geliştirilmesi, konut ve altyapõ konularõ bir bütün olarak 
ele alõnacaktõr. Yeni gecekondulaşmalara imkan vermemek için yaratõlan rantlarõn kamuya 
aktarõlmasõ sağlanacaktõr.  
 
F.1.3.4. ÇEVRE İLE İLGİLİ KURUMSAL DÜZENLEMELER 
 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 
 
1.Sürdürülebilir kalkõnma yaklaşõmõ doğrultusunda, insan sağlõğõ ve doğal dengeyi koruyarak 
sürekli bir ekonomik kalkõnmaya imkan verecek şekilde doğal kaynaklarõn yönetimini 
sağlamak ve gelecek kuşaklara insana yakõşõr bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bõrakmak temel 
strateji olarak ele alõnacaktõr. 
 
2.Etkin bir çevre yönetimi için Ulusal Çevre Stratejisi hazõrlanacak, Çevre Bakanlõğõ ile diğer 
ilgili bakanlõklar ve yerel yönetimin yetki ve sorumluluklarõ yeniden düzenlenecek, 
mevzuattaki karmaşõklõk ve boşluklar giderilecektir. 
 
3.Çevre ve kalkõnma politikalarõnõn uyumlaştõrõlmasõ ilkesi doğrultusunda çevrenin korunmasõ 
ve çevre sorunlarõnõn çözümlenmesiyle doğrudan ve dolaylõ ilgisi olan kurum ve kuruluşlar 
arasõnda işbölümü ve işbirliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar geliştirilecek, etkili ve 
eşgüdüm içinde çalõşan bir çevre denetim sistemi kurulacaktõr.  
 
4.Bir sürü çevresel olumsuzluklara sebep olan erozyon ile mücadele hõzlandõrõlacak ve kapsamõ 
yaygõnlaştõrõlacaktõr. Bu konuda Devletin alacağõ tedbirler yanõnda Gönüllü Kuruluşlarõn aktif 
çalõşmalarõna destek verilecektir. 
 
Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 
 
1.Çevrenin korunmasõ, iyileştirilmesi, kõrsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynaklarõn en 
uygun şekilde kullanõlmasõ ve korunmasõ için yapõlacak düzenlemeleri ve alõnacak önlemleri 
ekonomik ve sosyal kalkõnma hedefleri ile uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre 
düzenlemek amacõyla çõkarõlan 2872 sayõlõ Çevre Kanunu günün koşullarõna göre revize 
edilecektir. 
 
2.Başta ormanlar olmak üzere kamu arazilerinin turizm yatõrõmlarõna tahsisinde doğal çevrenin 
korunmasõ, özellikle turizm alanõ ve merkezi olarak tanõmlanan yerlerde yapõlacak yatõrõmlarla 
ilgili düzenlemeler getiren 2634 sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu revize edilecektir. 
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3.Tek tip düzenleme getiren 3194 sayõlõ İmar Kanunu günün şartlarõna ve doğal çevrenin 
planlama sürecine entegre edilmesine olanak verecek şekilde yeniden düzenlenecektir. 
 
Planda öngörülen bu konularda Mera Kanunu hariç kayda değer bir gelişme olmamõştõr. 
Aksine, tarõm topraklarõnõn amacõ dõşõnda kullanõmõnõ engellemek amacõyla çõkarõlmõş olan 
yönetmelikte değişiklik yapõlarak, tarõm arazilerinin amacõ dõşõnda kullanõmõ daha da 
kolaylaştõrõlmõştõr. 
 
Toprak konusunda çok sayõda yasal düzenleme bulunmaktadõr. Bu düzenlemeler düzenlemenin 
yapõldõğõ sõradaki ihtiyaca göre o andaki sorunu çözmek için yapõlmõş olup, bunlar arasõnda 
yeterince uyum bulunmamakta, birçok halde biri birine aykõrõ hükümler taşõmaktadõr. 
Aralarõnda çok fazla uyum olmayan bu kadar yasanõn varlõğõ kargaşa ve karmaşa yaratmakta, 
sorunlarõ çözümsüz hale getirmektedir. 
 

Bu yasalarõn bazõlarõnõ şu şekilde belirtmek mümkündür. 
 

Sõra 
No 

 Yasa 
No 

 Yasa Adõ 

    T.C. Anayasasõ 
  2644  Tapu Kanunu 
  3646  Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adõna Tescil Edilecek Taşõnmaz Mallar 

Hakkõnda Kanun 
  3155  Tarõm Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun 
  3083  Sulama alanlarõnda arazi Düzenlenmesine Dair Tair Tarõm Reformu Kanunu 
  3091  Taşõnmaz Mal Zilyetliğine Yapõlan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkõnda Kanun 
  4373  Taşkõn Sulara ve Su Baskõnlarõna Karşõ Korunma Kanunu 
  2985  Toplukonut Kanunu 
  2634  Turizmi Teşvik Kanunu 
  743  Türk Kanunu Medenisi 
  167  Yeraltõ Sularõ Hakkõnda Kanun 
  748  Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakõflardan Bazõ Müessesat ile 

Belediyelere Satõlabilecek Arazi ve Arsalar Hakkõnda Kanun 
  1164  Arsa Ofisi Kanunu 
  2565  Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
  5516  Bataklõklarõn Kurutulmasõ ve Bunlardan Elde Edilecek Topraklar Hakkõnda Kanun 
  2872  Çevre Kanunu 
  3039  Çeltik Ekimi Kanunu 
  4081  Çiftçi Mallarõnõn Korunmasõ Hakkõnda Kanun 
  2886  Devlet İhale Kanunu 
  6200  Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkõnda Kanun 
  2844  Fõndõk Üretim Planlamasõ ve Dikim Alanlarõnõn Belirlenmesi Hakkõnda Kanun 
  4070  Hazineye Ait Tarõm Arazilerinin Satõşõ Hakkõnda Kanun 
  3194  İmar Kanunu 
  2510  İskan Kanunu 
  3402  Kadastro Kanunu 
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  2942  Kamulaştõrma Kanunu 
  3202  Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun 
  442  Köy Kanunu 
  4122  Milli ağaçlandõrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 
  2873  Milli Parklar Kanunu 
  3143  Sanayi ve ticaret Bakanlõğõnõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda Kanun 
  3218  Serbest Bölgeler Kanunu 
  4342  Mera Kanunu 
 
Toprak kullanõmõ ile ilgili çok sayõda örgüt bulunmaktadõr ve bunlar arasõnda yeterli 
koordinasyon bulunmamaktadõr. 
 
F.1.4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ 

YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK 
POLİTİKALAR 

 
Yapõlmasõ gerekli yasal ve kurumsal düzenlemeler ve uygulanacak politikalar VII. Beş Yõllõk 
Kalkõnma planõnda belirtilmiştir. Bunlar bugün için de geçerlidir. 
 
Bu bağlamda olmak üzere; 

 
1.Konuya parçacõ değil bütüncül bir anlayõşla yaklaşõlmalõ, Anayasa ve Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõnõ  özüne uygun düzenlemeler yapõlmalõdõr. 
 
2.Konuya ilişkin yasal düzenlemeler tek tek değil, bir paket halinde gündeme getirilmeli, 
düzenlemeler arasõndaki çelişki ve uyumsuzluklar giderilmelidir. 
 
3.Konu ile ilgili politikalar belirlenirken ve yasal düzenlemeler yapõlõrken katõlõmcõlõğa önem 
verilmeli, düzenlemelerden etkilenecek tüm sektörler uzmanlarõ ile birlikte konu ile ilgili kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn temsilcileri de bu süreçte yer almalõdõr. 
 
 
F.2.  ARAZİ VE ARSA POLİTİKALARI 
 
F.2.1. GİRİŞ 
 
Üzerinde yaşadõğõmõz gezegenimizin 3/10�unu oluşturan karalarda 2000 yõlõnda 6 milyar insan 
yaşamakta, kilometrekareye düşen nüfus sayõsõ giderek artma eğilimi göstermektedir. 
Kullanõlabilir topraklarõn mevcut karalardaki oranõ oldukça düşük olup bu oran, ormanlarõn 
kesimi, erozyon, vb. yanlõş kullanõm nedenleriyle daha da azalmaktadõr. Bu durumda mevcut 
arazilerin bir envanterinin yapõlmasõ , bunlarõn planlõ yararlanõlabilir ve programlõ kullanõmõnõn 
sağlanmasõ ve toprak planlama ve kullanõmõnda savurganlõğõn önlenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Arazi ve arsa politikalarõ;  ancak devletçe benimsenmiş çok yönlü, kendi içinde 
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tutarlõ  bir politika ile yönlendirilmesi halinde başarõyla uygulanabilecektir. Böyle bir politika 
arazi ve arsa politikasõdõr.  
 
Toprağa dayalõ, yani toprağõ gerektiren ya da toprağõ düzenleyen her türlü planlama 
çalõşmasõnda taşõnmaz mallarõn kullanõm türünün değişmesi ya da değişmemesi büyük önem 
taşõr. Bu durum Şema 1�de özgün olarak açõklanmaktadõr. 
 

Şema 1.  Arsa ve Arazi Düzenlemelerinin Oluşumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toprak kullanõm planlarõnda taşõnmaz malõn kullanõm türü, bunlarõn özel mülkiyetten kamusal 
mülkiyete geçmesiyle değişir ve özellikle kara ve demiryollarõ, sulama işleri, havalimanlarõ vb. 
gibi durumlarda söz konusu olur. Bunlar uzmanlõk planlamalarõnda ve ülke kalkõnmasõnda 
mekan planlama ve düzenlemesinin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Kalkõnma planlarõnda 
özel mülkiyetteki taşõnmaz mallarõn türünün değişmemesi bunlarõn arazi toplulaştõrmasõ 
(düzenlemesi) ve arsa düzenlemesine konu olmasõna  neden olur. Arazi toplulaştõrmasõ kõrsal 
alan plan ve düzenlemesinin, arsa düzenlemesi ise kentsel alan planlama ve düzenlemesinin 
çekirdeğini oluşturur ve birbirleriyle ilişkilendirilmelidir. 
 
Arazi ve arsa politikasõnõn kõrsal ve kentsel alanlarõ ilgilendiren kullanõm planlamasõ ve 
düzenlemesi (uygulamasõ) ile arazi toplulaştõrmasõ ve arsa düzenlemesi aralarõndaki ilişkiler 
tabloda da yeralmaktadõr. 

 
 
 

Kalkõnma Planlarõnda 
Taşõnmazõn Mülkiyeti 

Değişirse Değişmezse 

Kullanõm Türü 
Aynõ Kalõr 

Kullanõm Türü 
Değişir 

Arazi Arsa 

İmar Parseline 
Dönüşür 

Kamulaştõrõlõr 
( Karayollarõ, 

Toplu Konut vb.) 

İmar Planõ 
Yapõlõr 

Yol-Su Ağõna 
Bağlanõr 

Sulu Tarõma 
Dönüşür 

Arsa Arazi 
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Kõrsal ve Kentsel Alan Düzenlemelerinin Arazi ve Arsa Politikalarõndaki Yeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                               
  

 
Buraya kadar yapõlan açõklamalar sonunda, tüm ülkeyi kapsayan arazi ve arsalarõn planlama ve 
düzenlemesi için devletin yeknesak ve kendi içinde tutarlõ bir arazi ve arsa politikasõ 
oluşturmasõ gereği ortaya çõkmaktadõr. Böyle bir politikanõn gerekliliği arazilerin ve arsalarõn 
çoğu kez birbirleriyle ilişkili olmasõndan, örneğin kõrsal alanlarda da yerleşim yerlerinin 
bulunmasõndan kaynaklanmaktadõr. Kentsel alanlardaki sorunlar esas itibariyle kõrsal 
alanlardaki düzensizliklerden kaynaklandõğõ için arazi ve arsa politikasõnda, arazi politikasõnõn 
önceliği vardõr.  Ancak ülkemizdeki kentsel alan sorunlarõnõn karmaşõklõğõ da göz önünde 
tutulursa her iki politikanõn da birinci derece önem taşõdõğõ ve her ikisinin de bir arada 
oluşturulmasõ çabalarõna derhal geçilmesi zorunluluğu yadsõnamaz. 
 
Yukarda şemalarda da görüleceği gibi, genelde arazi ve arsa politikasõnõn iki ayağõ vardõr: 

 
1.Arazi Politikasõ, 
2.Arsa Politikasõ, 
 
Sonuçta arazi düzenlemesi arazi toplulaştõrmasõ ile neticelenen bir eylemlilikle 
noktalanmaktadõr. Yani Arazi Düzenlemesi (toplulaştõrmasõ) arazi ile ilgili politikalarõn 
mekana yansõmasõdõr.  
 
F.2.2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 
Kõrsal ve kentsel alan düzenlemeleri, ilk ve en önemli aşamada arazi ve arsa (toprak) 
politikasõdõr.  Arazi politikasõ sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde (Örneğin Federal Almanya�da) 
kentsel alan düzenlemelerinde yaklaşõk bir yüzyõl önce oluşturulmaya başlanmõş, kentsel alan 
düzenlemeleri için 1875�te ilk yasanõn çõkarõlmasõndan sonra 20.yüzyõlõn başlarõndan itibaren 
de aktif arsa politikasõnõn temelleri atõlmõştõr. 

 

Arsa Politikasõ 
 

Arazi Politikasõ 

Kõrsal Alan Kullanõm Planlamasõ 

Kõrsal Alan Düzenlemesi 

Kentsel Alan Kullanõm Planlamasõ 
 

Arazi Düzenlemesi 
(Toplulaştõrmasõ) 

Kentsel Alan Düzenlemesi 
 

Arsa Düzenlemesi 

GENEL OLARAK ARSA VE ARAZİ POLİTİKASI 
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Ülkemizde ilk olarak 1848 de çõkarõlan Ebniye Nizamnamesi ile oluşturulmasõna geçilen tüzel, 
kamulaştõrma ve imar hukuku halinde gelişmiştir. Kentsel alan düzenlemelerinin iki temel 
dayanağõ olan Kamulaştõrma Kanunu (1983) ve İmar Kanunu�nun  (1985) gelişim aşamalarõ 
Şema 2�de özetlenmiştir. 
 
Temel olarak mülkiyeti ilgilendiren Kadastro Kanunu (1987) ve Tapu Kanunu (1934) ile Tapu 
Sicil Tüzüğü�ne (1994) dayanan Kamulaştõrma Kanunu ve İmar Kanunu; Anayasa�nõn 
doğrudan ve dolaylõ ilgili maddeleri ile oluşturulmuştur. Anayasa�nõn bu maddeleri ile 
Kamulaştõrma Kanunu ve İmar Kanunlarõnõ doğrudan ya da dolaylõ ilgilendiren diğer yasalar 
Şema 3�de özetlenmiştir. Şema da yalnõz İmar Kanunu�nu doğrudan ilgilendiren yasalar sağ-üst 
kutuda, yalnõz Kamulaştõrma Kanunu�nu doğrudan ilgilendiren yasalar sol-üst kutuda, her iki 
yasayõ da doğrudan ilgilendiren yasalar yukarõ-ortadaki büyük kutuda ve nihayet iki temel 
kanunu dolaylõ ilgilendiren yasalar ise alttaki büyük kutuda ve kronolojik sõraya göre ayrõca ilk 
çõkarõldõklarõ ve son değiştirildikleri yõllar itibari ile düzenlenmişlerdir.  
 
Türk şehircilik ve imar politikasõnda 1950�de başlayan devingen dönemde kentlere akõn ile çok 
önemli gelişmeler ortaya çõkmõştõr. Şema 2�de görülen iki temel kanuna dayalõ şehircilik ve 
imar tüzesi diğer birçok yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve genelgelerle tamamlanmakta ve 
desteklenmektedir. Bu yasal düzenleme birimlerinin 250�yi bulduğu ifade edilmektedir (2). 
Bunlar son derece dağõnõk, yetersiz ve kendi içinde tutarsõz olup özel mülkiyetteki taşõnmaz 
mallarõn tasarruf haklarõna karõşmada Anayasa�ya aykõrõlõk derecesinde sert hükümler 
içermekte, bazen en hafif karõşmaya bile yer vermemekte, teknik altyapõlarõn yapõm 
masraflarõna katõlõmõ dört ayrõ yasa ile düzenlenmekte, imar planlarõ yapõlõrken mülkiyet 
verilerini dikkate almayõ zorunlu görmemekte, ayrõca, örneğin yapõ yükseklikleri ne olursa 
olsun, ayrõk düzendeki binalar için komşu bahçe mesafelerini sabit ve üç metre olarak almakta 
ve geçen yüzyõldan kalan bu görüşle imar bölgelerinde çõkmaz sokak yapõmõna izin 
vermemektedir. Örnekleri çoğaltõlabilecek bu şehircilik tüzesi ile yukarõdaki olumsuz durum 
daha da genişlemektedir. Diğer yandan, Marmara Bölgesinde 17 Ağustos�da ve daha sonra 12 
Kasõm 1999�da Bolu ve Düzce�de meydana gelen doğal deprem afetinin neden olduğu büyük 
yõkõmõn şehircilik ve imar mevzuatõndaki yetersizliğin ve düzensizliğin sonucu olduğu kabul 
edilmektedir. 

 
Türk şehircilik ve arsa politikasõnõn sorunlarõ irdelenirken planlama hiyerarşisine de kõsaca 
değinmekte zorunluluk görülmektedir. Şema 4�de toprağa dayalõ olarak yapõlan planlamalar 
arasõndaki ilişkiler özetlenmektedir. Kesik çizgilerle gösterilen kutulardaki planlamalar ya hiç 
yapõlmamõştõr ya da çok büyük ölçüde eksiktir. Böylece Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõndan 
sonraki Bölge, Alt Bölge, Metropoliten Alan, Nazõm ve Çevre Düzeni Planlarõ büyük ölçüde 
eksiktir . Yani Nazõm İmar Planlarõnõn ülkede bir üst düzey planlarõna dayanmasõnõ gerektiren 
planlamalar yoktur. Ayrõca, gecekondu bölgelerinde hazõrlanan Islah İmar Planlarõ, ancak varsa 
uygulama İmar Planlarõ ile uyum sağlamaktadõr. Bunun gibi, karayolu,baraj ve sulama alanlarõ, 
demiryolu, havalimanõ, arazi toplulaştõrmasõ gibi uzmanlõk planlamalarõnõ yönlendirecek alt 
bölge planlarõ mevcut olmadõğõ gibi bu planlamalar ile nazõm planlamalar arasõnda uyum da 
şehircilik ve imar tüzesinde öngörülmemektedir.  
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Şehirleşme politikasõnõn ve teşkilatlanmasõnõn en önemli gerekçesi, bölge bazõnda veya gelişim 
alanlarõnda oluşturulacak kentsel projeler sayesinde, bir taraftan ekonomik faaliyetin ve katma 
değerinin artmasõna, istihdam alanlarõnõn yaratõlmasõna, yerli ve yabancõ yatõrõmcõlarõn üretime 
katõlmasõ için sunulan zeminin artmasõna ve daha önemlisi yeni gelir alanlarõnõn ortaya 
çõkmasõna neden olmaktadõr. Bu sayede bölgesel ekonomik canlanma ve kamu gelirlerinin 
artmasõ da söz konusu olacaktõr. 

 
Metropolitan merkezlerinin uçsuz bucaksõz büyümesi, hemen her yõl yeni banliyö ve varoşlarõn 
ortaya çõkmasõna sebep olup, kentsel yönetimin, kaynaklarõn dağõlõmõnõn ve yaşam 
standartlarõnõn kötü bir şekilde etkilenmesi sonucunu da beraberinde getirmektedir. 
Metropolitan alanlarõnõn daralmasõ, arsa rantõ tacirliğini teşvik etmekte, işgal ekonomisi ve 
uzantõlarõnõn olumsuz etkisi de büyük olmaktadõr.  
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Türkiye' de Toprağa Dayalõ Yasal Düzenlemeler 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köy Tüzesi 
Yõl:1924, No:442 
Yõl:1987, No:3367 
Köy İçme Sularõ Hakkõnda 
Kanun 
Yõl:1960, No:7478 
Ankara, İstanbul ve 
Nüfusu 100.000�den 
Yukarõ Olan Şehirlerde 
İçme , Kullanma ve 

Belediye Kanunu  Yõl:1930-1990, No:1580 
Gecekondu Kanunu Yõl:1966, No:775 
Arsa Ofisi Kanunu Yõl:1969, No:1164 
İmar Affõ Kanunu  Yõl:1981, No:2981 
Turizmi Teşvik Kanunu  Yõl:1982, No:2634 
Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu 
Yõl:1983, No:2863 
Milli Parklar Kanunu  Yõl:1983, No:2873 
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ�nõn Teşkilat ve 
Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname 
Yõl: 1983 
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkõndaki 
Kanun  
Yõl 1984 ,No:3030 

İller Bankasõ Kanunu 
Yõl:1945-1989, No:4759 
Belediye Gelirleri Kanunu 
Yõl:1981, No:2464 
Kõyõ Kanunu 
Yõl:1990, No:3621 

Anayasa�nõn 
Kamulaştõrma 
Kanunu�na İlişkin 
 
Dolaylõ 21., 35.   

Sular Hakkõnda Kanun 
Yõl:1926, No:831 
Umumi Hõfzõsõhha Kanunu 
Yõl:1930 
Orman Kanunu 
Yõl:1956, No:6831 
Afetler Kanunu 
Yõl:1959 
Kat Mülkiyeti Kanunu 
Yõl:1965, No:634 
Emlak Vergisi Kanunu  
Yõl: 1970-1998, No:1319 
Çevre Kanunu 
Yõl:1983 ,No:2872 
Devlet İhale Kanunu 
Yõl:1983 ,No:2886 
Karayollarõ Trafik Kanunu 
Yõl:1983 
İşyeri Açma Çalõşma Ruhsatlarõ Kanunu 
Yõl:1989, No:3572 
 

Anayasa�nõn İmar 
Kanunu�na İlişkin 
 
Dolaylõ 5., 10., 12., 21., 35. 
D ğ d 23 43 56 57

Kamulaştõrma Kanunu ,       İmar Kanunu,  Yönetmelikler 
Yönetmelik                              Yõl: 1985, No:3194  
Yõl:1983, No:2942 

Kadastro Kanunu Yõl:1987, No:3402 
Tapu Kanunu Yõl:1934 ve 

l

(Özel) Boğaziçi Kanunu 
Y l 1983 N 2960
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Şema 3:Kamulaştõrma Kanunu ve İmar Kanunu İle İlgili Yasalar 
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ÜST DÜZEY 
PLANLAR 

 
İMAR 

PLANLARI 

 
GENEL İMAR 

PLANLARI 

 
TAMAMLAYICI 

İMAR 
PLANLARI 

GENEL  PLANLAMA  STRATEJİLERİ 
( 15  YILLIK  PERSPEKTİF  PLANLAR) 

 
 ÖZEL İMAR 
PLANLARI 

BEŞ YILLIK  KALKINMA  PLANLARI 

BÖLGE   PLANI 

ALTBÖLGE PLANI 

METROPOLİTEN ALAN NAZIM  PLANI 

ÇEVRE DÜZENİ PLANI 

NAZIM  İMAR  PLANI 

UYGULAMA   İMAR  PLANI 

REVİZYON   İMAR   PLANI 

EK  İMAR  PLANI 

MEVZİİ  İMAR  PLANI 

ISLAH  İMAR   PLANI 

BOĞAZİÇİ  İMAR  PLANI 

TURİZM  AMAÇLI  UYGULAMA  İMAR   
PLANI 

KORUMA  AMAÇLI  İMAR   PLANI 

KIYI - SAHİL   İMAR   PLANI 

KÖY   YERLEŞİM   PLANI 

UZMANLIK 
PLANLARI (TCK, 

DSİ, VB..) 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                Harita, Tapu Kadastro, Coğrafi Bilgi ve Uzaktan Algõlama Sistemleri ÖİK Raporu 

http://ekutup.dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf� 178 

 
Sanayileşme ve ekonominin genişlemesi, gelir düzeyinin yükselmesi, büyümekte olan nüfus 
nedeni ile kentsel faaliyetlerin yoğunlaşmasõ sonucunda kişi başõna düşen kent alanlarõ 
azalmaktadõr.Bu ihtiyaç karşõsõnda arsa üretiminin yetersizliği kamu  arazilerinin işgalini 
arttõrmakta, düzensiz şehirleşmeyi hõzlandõrmakta ve arsa spekülasyonuna neden olmaktadõr. 
 
Diğer yönden kadastro çalõşmalarõ sonucunda kayõt dõşõ bõrakõlan kamu arazilerinden kentleşme 
sürecinde rant kazanan arazi ve arsalar işgale uğramaktadõr. Bu tür kayõt dõşõnda kalan atõl 
durumundaki kamu arazilerinin rasyonel ve etkin kullanõmõ sağlanarak ülke ekonomisine 
kazandõrõlmasõ gereklidir. Ülkemizde bu durumdaki taşõnmazlar nedeni ile devlet zarara 
uğramakta ve önemli bir kaynaktan mahrum kalmaktadõr. 
 
Ülkemizde yõllõk arsa ihtiyacõ ortalama 400.000 adet olup bu ihtiyacõn ilgili kurumlarca 
karşõlanmasõnda güçlükler bulunmaktadõr. Zira belediyeler ekonomik zorluklar nedeniyle arsa 
üretimini gerçekleştirememekte, imar kanununun 18 nci maddesi uyarõnca yapõlan arazi 
düzenleme çalõşmalarõnda üretilen arsalar ise ihtiyacõn altõnda kalmaktadõr. Arsa üretiminde 
yetkili kuruluş olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü yetersiz sermayesi nedeniyle bu çalõşmalarda 
maddi ve teknik sorunlarla uğraşmak zorunda kalmaktadõr. 
 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü,  kuruluşundan itibaren 30 yõllõk süre içerisinde ; 
 
6388 Hektarlõk alanda 255541 birim konut 
9579 Hektarlõk alanda 118852 birim sanayi 
4876 Hektarlõk alanda 24368 birim organize sanayi 
4073 Hektarlõk alanda 94184 birim küçük sanayi  üretmiş ayrõca turizm, eğitim ve sağlõk 
alanõnda arsa üretim çalõşmalarõ yapmõştõr. 
 
Bu sonuçlar arsa üretiminin ihtiyacõn çok altõnda olduğunu ortaya koymaktadõr. 
 
F.2.3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
Türkiye�de aktif bir arazi ve arsa politikasõna dayalõ kõrsal ve kentsel alan düzenlemeleri 
yapõlacak ise mutlaka ve ivedilikle mülkiyet sorununun çözümlenerek sürekli, güncel ve kalõcõ 
bir yapõya kavuşturulmasõ; vazgeçilmez bir ön koşuldur. Bu yapõlmadan herhangi bir çözüm  
olamayacağõ ortadadõr. Türkiye�deki arsa ve arazi politikasõna ilişkin birincil sorun mülkiyete 
ilişkin veri ve bilginin doğruluğu ve güvenirliliğidir. 

 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasõ İstanbul Şubesi�nce 1996 yõlõnda yayõmlanan �Arazi 
Toplulaştõrmasõ ve Taşõnmazlarõn Değerlendirilmesi� adlõ özel  sayõda yer alan 35 sayfalõk 
�Kentsel Arsa Politikasõnõn İlkeleri� başlõklõ inceleme, konumuzu enine boyuna irdelemekte, 
Ülkemizde mevcut durum ve sorunlar ile ulaşõlmak İstenen amaçlar için yeterli ayrõntõlarõ 
içermektedir. Anõlan inceleme nedeniyle ulaşõlmak istenen amaçlar özet olarak aşağõda 
belirtildiği şekilde özetlenebilir. 
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a)Ülkemizin tüm topraklarõnõn mülkiyet ve kullanõm dökümleri (envanteri) yapõlarak bilgisayar 
ortamõna aktarõlmalõ ve Ülke Arazi Bilgi Sistemi mutlaka kurulmalõdõr. Ülke kalkõnmasõ için 
oluşturulacak arazi ve arsa politikalarõ için alõnacak kararlar bu sistemden çõkacak sonuçlara 
dayandõrõlmalõdõr. 
 
b)Arsa sorununun çözümü (arsa politikasõnõn oluşturulmasõ) için ilk üç Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõnda öngörülen ve içlerinde yalnõz Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü�nün kurulmasõ ile ilgili 
maddenin gerçekleştiği önlemlerin tekrar değerlendirilmesi zorunludur. Bu düşünce ve 
politikalar Devlet Planlama Teşkilatõ�nda tekrar yer almazsa arsa politikasõ oluşturulmasõ ile 
ilgili olarak sarf edilecek gayretler heba olma tehlikesi ile karşõ karşõyadõr. 
 
c)Her konuda politika oluşturma sürecinin mutlaka demokratik olmasõ gereklidir. Konular 
halka yada ilgili kurumlara iletilip katõlõmlarõnõ sağlamaya çalõşõlmalõdõr. 
 
d)Yukarõdaki ön koşullarõn mevcudiyeti ya da sağlanmasõ halinde hazõrlanacak ve şehirciliğin 
anayasasõ denilebilecek bir yasa tasarõsõnda şu hususlarõn yer almasõnda büyük yararlar 
gözükmektedir. 
 
1) Belediyeler, yalnõz imar planlarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ amacõyla arazi stoku 
yapmaya zorunlu tutulur (Almanya da belediyeler, bütçenin %10�u ile arazi stoku yapmak 
zorundadõr.). 

 
2) Belediyeler, özellikle büyükşehir belediyeleri, arsa fiyatõnõn denetim altõna almak için arazi 
stoku yanõ sõra taşõnmaz mallarõn rayiç (normal alõm-satõm) değerlerini belirleyerek bunlarõ iki 
yõlda bir değer haritalarõ düzenleyip halka bilgi olarak sunar, bundan başka bünyelerinde 
Taşõnmaz Değerlendirme Bürolarõ kurarlar. Bu işlemler için gerekli yasal altlõklar yeni 
oluşturulan imar kanununda yer alõr. 
 
3) İmar planlarõ; mutlaka mülkiyet verilerini içeren topoğrafik dolu pafta haritalarõ  (Standart 
Topoğrafik Kadastral Harita) üzerine çizilir ve hazõrlama aşamasõnda taraflarõn görüşü alõnõr.  
 
4) Teknik  altyapõlarõn yapõm masraflarõna katõlõm paylarõnõn belirlenmesi daha adil ölçütlere 
dayandõrõlõr ve alõnmasõ ise daha etkin hale getirilir. 
 
5) Arsa düzenlemesi (imar uygulamalarõ) konusu eşdeğerlik ilkesine göre yeni baştan 
düzenlenir ve böylece pek çok şikayet önlenir. Eşdeğerlik ilkesinin uygulanabilmesi için 2. 
bentde anõlan Taşõnmaz Değerlendirme Bürolarõ büyük ölçüde  yararlõ olurlar. 
 
6) Boş arsalarõn yapõ yapmadan bekletilmemesi için bunlar, caydõrõcõ olarak makul düzeyde ve 
özel olarak vergilendirilir.  
 
7) 1980�li yõllarõn başõnda Belediye Gelirleri kanunu ile kaldõrõlan �Şerefiye� yeniden ve makul 
şekilde getirilebilir. 
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8) İmar Kanunu�nda yer almayan şehir yenilemesi (sağlõklõlaştõrõlmasõ/õslahõ) yeni kanunda 
uygun şekilde formüle edilebilir. 
 
9) Diğer kanunlarda imar ile ilgili maddeler ve konular yeni yasa çerçevesi içine alõnabilir 
(Örneğin, Belediye kanunu, Hõfzõsõhha kanunu). 
 
10) Arsa düzenlemesi ile oluşturulan ve spekülasyon amacõ ile imar edilmeyen imar parselleri 
için makul bir düzenlemeye dayanarak yapõ zorunluluğu getirilebilir. 
 
e) Depremlerde oluşan büyük hasara da neden olan denetimsiz yapõlaşmayõ önlemek için    
Yapõ Denetim Sistemi oluşturularak yeni imar kanunu ile ilişkilendirilebilir.  
 
f) Yeni İmar Kanunu ile çõkarõlacak Arazi Toplulaştõrmasõ Kanunu ilişkilendirilerek Arazi ve 
Arsa Düzenlemelerinini yapõlmasõ sõrasõnda ortaya çõkacak sorunlar önlenir. 
 
g) Anõlan bu önlemlerin hayata geçirilebilmesi için sürekli ve kalõcõ bir Yönetim Bilgi 
Sistemi�nin kurulmasõ gerekir. Bu yönetsel yapõ; yersel (jeodezik, jeolojik, jeofizik) verileri de 
içeren ve belediye bazõnda oluşturulacak, Kent Bilgi Sistemleri�ne dayanmalõdõr. Bu sistemler 
yardõmõyla yönetim-denetim-sorgulama işlevi yerine getirilmelidir. 
 
h) Avrupa Birliği�ne aday ülke statüsüne kavuştuğumuz şu günlerde, arsa ve arazi düzenlemesi 
ile ilgili tüm yasalarõmõzõn Avrupa Birliği ülkelerinin konuyla ilgili yasalarõna uyumlandõrma 
çalõşmalarõna derhal başlanmalõdõr. 
 
F.2.4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN 

YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER ve UYGULANACAK 
POLİTİKALAR 

 
Öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağõdaki önlemlerin uygulanmasõndan bahsedilebilir : 
 
a) Yeni düzenlemelerde taraf olan çevrelerin görüşleri dikkate alõnmalõ, Urfa� da yapõlmaya 
çalõşõlan Toprak Reform� unda edinilen deneyimler ayrõca, ilk üç Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planlarõnda öngörülen önlemelere karşõ ortaya çõkarõlan engellemeler gözden õrak 
tutulmamalõdõr. Kararlõ olarak sürdürülecek çalõşmalar hiyerarşik bir yapõ içerisinde uzun süreli 
ve sabõrlõ çalõşmalarõ gerektirir. Çalõşmalar için oluşturulacak ekip yasal, parasal ve yetkisel 
olarak donatõldõğõ ve müdahale edilmediği takdirde önemli ön koşullar sağlanmõş olur. 
 
Çalõşma ekibi oluşturulup yeterli olanaklarla donatõldõktan sonra ilgili tüm kuruluşlarla temasla 
işbirliğine geçer. Büyükşehir belediyeleri, bölgesel belediyeler birlikleri, idare mahkemeleri, 
asliye hukuk mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargõtay (ilgili daireleri), Danõştay (ilgili 
daireleri), Üniversitelerde hukuk, mühendislik ve mimarlõk fakülteleri, ilgili bakanlõklarõn genel 
müdürlükleri, TMMOB (ilgili Oda�lar), Emlakçiler Birlikleri, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü, emlak vergi daireleri ve akla gelebilecek diğer  resmi ve sivil toplum kuruluşlarõ 
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deneyimlerini, görüş ve dileklerini sorumlu çalõşma grubuna ilettiği takdirde işler bir hayli 
kolaylaşmõş olacaktõr. 

 
b) Arsa ve Arazi Politikasõ oluşturma çabalarõnõn yanõ sõra merkezi ve yerel idarelerin yeniden 
örgütlenmesine de çalõşmak zorunludur. Örneğin belli bir büyüklükte nüfusu olan (50000-
100000) belediyeler planlama, imar ve harita-kamulaştõrma müdürlükleri kurmağa 
zorlanabilirler. 
 
c) Belediyelerin parasal olanaklarõnõn düzeltilebilmesi ve sõk sõk İller Bankasõ�na 
başvurmalarõnõn önlenmesi amacõyla yasal düzenlemeler yapõlabilir; örneğin Belediye Kanunu 
ile Belediye Gelirleri Kanunu birleştirilerek günün koşullarõna uydurulmalõdõr. 
 
d) Belediyelerin planlama, imar ve harita-kamulaştõrma müdürlüklerindeki teknik elemanlar 
periyodik olarak hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Bu amaçla Üniversiteler-Bayõndõrlõk ve 
İskan Bakanlõğõ-Bölgesel Belediyeler Birlikleri arasõnda iyi işleyen bir işbirliği sistemi 
oluşturulur.  
 
e)  Belediye başkanlõklarõ ve belediye meclisleri için beldeye yararlõ olabilecek yararlõ 
niteliklerde vatandaşlarõn şeçilmesini sağlamak amacõyla yeni düzenlemelere gidilebilir. 
 
f)  Son olarak yerel yönetimlere ilişkin yeni yasal düzenlemeler yapõlarak belediyelerin yetki ve 
sorumluluklarõ yeniden belirlenir. Gerekirse bu düzenlemeler aşamalõ ya da yöresel koşullara 
uygun olarak yapõlõr. Belediyelerin bünyelerinde, maaşlarõnõ belediyelerden aldõklarõ halde 
yeminli ve noter statüsünde bağõmsõz olarak çalõşan Denetim Bürolarõ oluşturulduğu takdirde 
merkezi yönetimin görevi önemli ölçüde hafiflemiş olur. Bu bürolarda çalõşacak görevlilerin 
nitelikleri, yetki sõnõrlarõ ve görevlendirme koşullarõ özel bir yönetmelikle belirlenebilir. Küçük 
belediyelerde bu bürolar birden fazla belediye için yetkili olabilir. Bu sistem Federal 
Almanya�da uygulanmaktadõr (Aufsichtsbehör'de). 
 
g) Uygulamalarda metropolitan bölgelerdeki demografik ve ekonomik baskõyõ azaltacak şekilde 
yeni planlamalar yapõlmalõ, bu alanlara teşvik sağlanmalõdõr. Böylelikle metropolitan alanlarõ 
rehabilitesi sağlanarak işgal edilen alanlar plan hedeflerine uygun olarak işlevsellik 
kazanacaktõr. 
 
h)  Kentsel planlama ve arsa üretimi konusunda belediyeler dõşõnda değişik kamu kuruluşlarõ 
görev almakta ve kurumlar arasõnda koordinasyon güçlüğü bulunmaktadõr. Etkin ve yararlõ bir 
kentleşmenin sağlanmasõ, kamu arazilerinin uygun bir şekilde değerlendirilmesi kayõt dõşõ kalan 
arazilerin belirlenerek veri tabanõ oluşturulmasõ amacõ ile Milli Emlak,Arsa Ofisi, Tapu 
Kadastro ve Toplu Konut İdaresinin merkezi bir otorite içinde koordinasyonlarõnõn sağlanmasõ 
için idari düzenleme gereklidir. 
 
Anõlan önlemlere yeniler eklenebileceği gibi bazõlarõnda düzeltmeler yapõlabilir. 
Unutulmamalõdõr ki, Arsa ve Arazi Politikasõ çok yönlü ve karmaşõk önlemler arasõndaki uyum 
sonucunda oluşur ve birinin eksikliği tüm sistemi olumsuz olarak etkiler. Yeni hazõrlanan Arazi 
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Toplulaştõrma Yasa Tasarõsõ bazõ eksikleri olmasõna karşõn Arazi Politikasõ�nõn oluşturulmasõ 
amacõyla çok önemli unsurlar içermektedir. Bu taslak yasalaşõrsa Arazi Politikasõ konusunda 
önemli bir eksiklik giderilmiş olur. Eğer istenirse Arsa Politikasõ içinde benzer sonuçlar 
alõnabilir. 
 
Arsa üretiminde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'ne ve Belediyelere yetki verilmesi ve öncelikle 
bölge planlarõnõn tamamlanmasõ gerekir. 
 
 
F.3.   ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 
 
F.3.1. GİRİŞ 
 
Tarõm, insanõn yaşamsal ürünlerini üreten ekonomi kesimidir. Günümüzde dünyanõn önünde 
duran temel sorunlarõn başõnda, hõzlõ nüfus artõşõna karşõn artõrõlmayan tarõm topraklarõ ile 
mevcut ve artan nüfusun beslenmesi sorunu gelmektedir. Bu sorun Türkiye benzeri  gelişmekte 
olan ülkelerde, daha ciddi boyutlardadõr. Sorunun kaynağõnda, sürekli artan nüfusa karşõlõk, 
toprak varlõğõnõn aynõ kalmasõ hatta azalmasõ yatmaktadõr. Tarõm yapõlabilecek alanlarõn, nüfus 
artõşõna koşut biçimde artõrõlmasõ mümkün olmadõğõna göre, sõnõrlõ sayõlabilecek mevcut tarõm 
topraklarõndan daha fazla miktarda verim alõnmasõnõ sağlayacak yol ve yöntemlerin 
bulunmasõnõ sağlamak gerekmektedir. 

 
 
Tarõmõn temel sorunlarõ şöyle sõralanabilir : 
 
-  Kõrsal toplum insanõnõn önemli bir bölümünün hiç toprağõ yoktur, 
- Tarõm işletmelerinin büyük bir bölümünün toprağõ bir ailenin geçimini sağlayamayacak kadar 
küçüktür, 
- Tarõm işletmelerinde toprak mülkiyeti dağõlõmõ dengesizdir, 
- Halen geçerli olan kiracõlõk, yarõcõlõk ve ortakçõlõk düzeni, ekonomik ve verimli tarõm 
yapõlmasõnõ engellemektedir, 
- Tarõm işletmelerinin büyük bir çoğunluğunda topraklar küçük parseller halinde dağõnõk ve 
şekilleri düzensizdir. 
-  Tapu- kullanõm uyuşmazlõğõ bulunmaktadõr. 
 
Tarõm arazilerinin bu şekilde parçalanmalarõnõn önemli nedenlerinden birisi halen yürürlükteki 
miras yasalarõdõr. Bu durum, çiftçi ailelerinin giderek küçük ve dağõnõk arazilerde üretim 
yapmasõna dolayõsõyla tarõmsal gelişmenin yetersiz kalmasõna sebep olmaktadõr. Parçalanmõş ve 
dağõnõk arazilerden oluşan işletmelerin bu durumdan kurtarõlmasõnõn tek çözüm yolu arazi 
toplulaştõrmasõdõr. 
 
Tarõmsal üretimi ve toprak verimliliğini artõrma amaçlõ çabalar, dünyada ve Türkiye�de, 
özellikle ikinci dünya savaşõndan sonra ayrõ bir önem kazanmõştõr. 
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XIX. yüzyõlõn başõnda 0,9 milyar olan dünya nüfusu, XX. Yüzyõlõn başõnda % 60 dolayõnda bir 
artõşla 1,5 milyara, buna karşõn 60 yõllõk zaman aralõğõnda %100�lük bir artõşla 1960 yõlõnda  3,0 
milyara ve 1987 yõlõnda 5,0 milyara ulaşmõştõr. Olağanüstü bir durumla karşõlaşõlmadõğõ 
takdirde, XXI. Yüzyõlõn başõnda dünya nüfusunun, 40 yõllõk zaman aralõğõnda % 100�lük bir 
artõşla, 6,0 milyar olacağõ tahmin edilmektedir. Nüfustaki bu hõzlõ  artõşa karşõlõk dünya yüzeyi 
aynõ kalmakta ve tarõm yapõlabilir topraklar artõrõlamamaktadõr. Günümüzde bile açlõk olgusu 
ile karşõlaşõlmakta olan dünyada, oldukça yüksek oranda artmakta olan nüfusun gõda ihtiyacõnõn 
karşõlanmasõ sorunu, dünyanõn önünde önemli ve ciddi bir sorun olarak durmaktadõr. 
 
Türkiye�de de durum dünyadakinden farklõ değildir. Türkiye�nin nüfusu 1927 yõlõnda  13,5 
milyon iken, 1960 yõlõnda, dünyadaki artõş hõzõndan daha yüksek oranda artõşla 33 yõlda iki 
katõna, 28 milyona yükselmiştir. 1985 yõlõnda 52 milyona ve 30 yõllõk bir zaman aralõğõnda % 
100�den fazla artarak, 1990 yõlõnda 57 milyona yükselmiştir. Türkiye�deki nüfus artõşõnõn, 
dünya nüfus artõş hõzõndan daha yüksek bir ivmede olduğu görülebilmektedir. Bu durumda, 
Türkiye�de hõzla artan nüfusun gõda ihtiyacõnõn karşõlanabilmesi için, mevcut tarõm 
topraklarõnõn çok daha verimli bir biçimde işlenmesi gereği ortaya çõkmaktadõr.       
 
Nüfus artõşõna paralel olarak, tarõma açõlan topraklar da artmaktadõr. Türkiye�de tarõma açõlan 
topraklar 1928 yõlõnda 6,6 milyon hektar iken, 1950 yõlõnda 25,3 milyon hektara ve 1990�lõ 
yõllarda 28 milyon hektara yükselmiştir. Ancak, artõk Türkiye�de tarõm yapõlabilecek 
topraklarõn son sõnõrõna varõlmõştõr. Halen sürülerek tarõm yapõlan topraklarõn % 20 kadarõnõn 
kabiliyetleri üzerinde kullanõlmakta olduğu toprak uzmanlarõnca ifade edilmektedir. 
Kabiliyetleri üstünde kullanõlmakta olan bu 6.0 milyon hektar miktarõndaki tarõm topraklarõnõn 
tamamen kaybedilmemeleri için, en azõndan bu topraklarda sürülerek tarõm yapõlmamasõ 
gerekmektedir. 
 
Tarõmsal alanla ilgili sorunlarõn çözümü için, hemen bütün dünyada uygulanan yöntem, geniş 
kapsamlõ arazi toplulaştõrma, ya da daha uygun bir tanõmlama ile �KIRSAL MEKANIN 
YENİDEN DÜZENLENMESİ� yöntemidir. Tarõmsal alanõn, tarõmsal alanda çalõşan ve 
yaşayanlarõn ve ülkenin gõda ihtiyacõnõn karşõlanabilmesi, bu amaçla tarõmsal mekanõn yeniden 
düzenlenmesini, tarõmsal alana götürülecek  tüm hizmet ve yatõrõmlarõn uygun  bir eşgüdüm 
içinde ve bir program uyarõnca götürülmesini sağlayacak bu yöntem, Türkiye�de de 1961 
yõlõndan bu yana giderek gelişmekte ve yasal dayanaklara da kavuşmaktadõr. 

 
F.3.2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 
 
F.3.2.1. MEVCUT DURUM 
  
F.3.2.1.1. AVRUPADAKİ DURUM 
 
Türkiye 14 Nisan 1987� de Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. O nedenle 
Türkiye�deki durumu incelemeden önce Avrupa Birliği�nde bulunan tarõmsal yapõya kõsaca 
bakmakta yarar vardõr . 1983 ve 1995 yõllarõ itibarõyla Birliğin üye ve işletme sayõsõ değişmekle 
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birlikte, bir yandan üye sayõsõ artarken tarõmsal işletme sayõsõnõn azaldõğõ gözlenmektedir. Bu 
azalõşa bağlõ olarak da ortalama işletme büyüklüğü artmaktadõr.  
 
1995 yõlõ verilerine göre Birlikte toplam 7.815.000 tarõm işletmesi bulunmaktadõr. 
 
Avrupa Birliği ortalamasõna göre 10,0-49,9 hektar arasõ araziye sahip işletmeler toplam 
işletmelerin % 30,8� ini oluşturmaktadõr. Fransa�da % 52,5, Almanya�da % 45,8, Hollanda�da 
% 53,1 ve İngiltere�de % 42,2 oranõnda olan 10,0-49,9 hektar araziye sahip işletmeler Avrupa 
Birliğinin tarõmsal üretiminde orta ve büyük işletmelerin yaygõnlõğõnõ göstermektedir. Bu 
ülkelerin Birliğin tarõm sektörü yönünden de en güçlü ülkeleri olduğu gözden uzak 
tutulmamalõdõr. Birlikte 50 hektardan daha fazla araziye sahip işletmelerin oranõ Türkiye�den 
oldukça fazladõr. Türkiye�de işletmelerin ancak % 0,9� u 50 hektardan daha fazla araziye 
sahipken, Birlik ortalamasõ % 6,7� dir. Bu oran Fransa�da % 14,6, İngiltere�de % 33,1, 
Almanya�da % 4,7� dir. 50 hektar ve daha fazla araziye sahip işetmeler Türkiye�de işlenen 
alanlarõn % 17,1� ini tasarruf ederken, Birlik ortalamasõ % 44,1� dir. 
 
AB ülkelerinden İngiltere�de toplam tarõm alanõnõn % 1,8� i, Fransa�da % 5,6� sõ, Almanya�da     
% 13,3� ü 10 hektardan küçük işletmelere bõrakõlmõşken, Türkiye�de % 42,06� sõnõn bu tip 
işletmelere ayrõlmõş olmasõ küçük ve cüce işletmeciliğin Türkiye�de Avrupa�daki gelişmiş 
ülkelerden çok daha yaygõn olduğunu göstermektedir. 

 
Avrupa�daki bu sonuç kendiliğinden ortaya çõkmõş bir olgu olmayõp, bazen koşullarõn 
zorlamasõ, son zamanlarda ise uygulanan akõlcõ politikalarõn sonucudur. Bu bağlamda 
toplulaştõrmanõn Avrupa�daki geçmişine kõsaca bakmakta yarar vardõr. 
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TABLO :1 1983 Yõlõ İtibariyle Avrupa Birliği Ülkelerinde Tarõm İşletmelerinin Arazi 
Genişliğine Göre Dağõlõmõ.       ( A: İşletme sayõsõ % si, B: Arazi varlõğõ % si) 
  
 

Ülkeler İşletme Gruplarõ (Hektar) 
  0.1-4,9 5,0-9,9 10,0-19,9 20,0-49,9 50,0 + 
Almanya (Batõ) A 

B 
31,3 
5,0 

18,3 
8,3 

22,5 
20,3 

23,3 
43,8 

4,7 
22,7 

Belçika A 
B 

28,0 
4,5 

19,1 
8,6 

25,9 
23,1 

22,2 
41,1 

4,8 
22,6 

Danimarka A 
B 

2,3 
0,2 

17,7 
4,5 

27,6 
13,7 

38,9 
41,7 

13,4 
39,8 

Fransa A 
B 

19,6 
1,9 

13,2 
3,7 

20,6 
11,2 

31,9 
37,2 

14,6 
46,1 

Hollanda A 
B 

23,9 
3,9 

19,7 
8,9 

27,8 
24,7 

25,3 
46,3 

3,4 
16,3 

İngiltere A 
B 

12,4 
0,5 

12,2 
1,3 

15,7 
3,3 

26,5 
12,7 

33,1 
82,2 

İrlanda A 
B 

15,5 
1,9 

15,3 
5,1 

29,7 
18,8 

30,5 
41,0 

8,9 
33,1 

İtalya A 
B 

68,1 
19,6 

16,7 
14,5 

8,7 
14,8 

4,5 
16,8 

2,0 
34,3 

Lüksemburg A 
B 

17,9 
1,7 

9,8 
2,3 

14,5 
7,1 

36,0 
41,0 

21,8 
47,9 

Yunanistan A 
B 

72,0 
39,1 

19,9 
29,3 

6,2 
17,8 

1,6 
9,9 

0,2 
3,9 

AT  A 
B 

45,9 
6,6 

16,5 
7,0 

15,0 
12,8 

15,8 
29,4 

6,7 
44,1 

TÜRKİYE1  A 
B 

67,9 
22,1 

17,5 
20,0 

9,4 
21,0 

4,3 
19,8 

0,9 
17,1 

 
1Türkiye'ye ait veriler 1991 Genel Tarõm Sayõmõ Sonuçlarõndan hesaplanarak 
güncelleştirilmiştir. 
 
Kaynak: SAYLAM, Ahmet,  : �Toprak ve Tarõm Reformu�. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. 
Teknik Kongresi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasõ- A.Ü. Ziraat Fakültesi, ( 1990 ) 
Ankara. 
 
Her yõl taşarak çevresindeki köyleri sular altõnda bõrakan Tuna nehrinin taşkõnlarõnõn önlenmesi 
için nehir yatağõnõn değiştirilmesi gündeme gelmiş ve bu esnada köylülerin toprak kaybõ 
nedeniyle zarar görmemeleri için Kaiser Kloster ve köylüler arasõnda parsellerin değişimine 
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dayalõ 1343-1359 arasõnda on yõldan fazla süren arazi düzenleme çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu 
çalõşma ilk kalkõnma amaçlõ arazi toplulaştõrmasõ sayõlabilir. 
 
1550� li yõllardan başlayarak farklõ yerlerdeki dağõnõk parselleri birleştirmek için arazi 
düzenlemeleri yapõlmõştõr. 17. yüzyõlõn sonunda savaşlar nedeniyle toplumun arazi 
düzenlemesine olan ihtiyaçlarõ, bu işlemlerin bir kurala bağlanmasõ gereğini ortaya çõkarmõş, 
1671 yõlõnda ilk yönetmelik hazõrlanmõş ve bu konuda arazi ölçme memurlarõ 
görevlendirilmiştir. 
 
1789 Fransõz Devrimiyle toplumdaki feodal yapõ çözülmüş ve fertler toprak maliki olmuşlardõr. 
Bunun sonucunda topraklar zamanla parçalanõp küçülmüş, bu sefer de dağõnõk, parçalõ 
parselleri birleştirme hedefine yönelik arazi toplulaştõrma uygulamalarõ başlatõlmõştõr. 
 
Tarõmõn yan sõra sanayinin geliştiği 1870-80� lerde endüstrinin işgücü ihtiyacõ tarõmdan 
sanayiye göçe neden olmuştur. Bu dönemde toplulaştõrma tanõmlanmõş ve işletmelerin 
birleştirilmesiyle en uygun arazi kullanma ve işletme yollarõnõn düzenlenmesi uygulamalarõ 
yapõlmõştõr. Yine bu dönemde ilk kez arazi toplulaştõrmasõ için bir yasa çõkarõlmõş ve tüm 
işlemleri yürüten bir Merkezi Arazi Toplulaştõrma Komisyonu kurulmuştur. Bu dönemdeki 
toplulaştõrmalarda tarõm işletmeciliği, mülkiyeti düzenleme, vergi alõmõ ve arazi ölçümü 
amaçlarõ gözetilmiştir. 
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TABLO: 2 :AB ve Türkiye� de Tarõm işletmeleri 

 
 
Ülke 

İşlenen Alan  
(1000 Ha.)  
1994 

İşletme Sayõsõ  
(1000 Adet)  
1993 

Ortalama Arazi 
 Varlõğõ (Ha.)  
1993 

Tarõmda Çalõşan  
Aktif Nüfus 
% 

Belçika 1.380 76 17.7 2.51 
Danimarka 2.739 74 37.0 5.7 
Almanya 17.162 606 28.1 3.0 
Yunanistan 5.7412 819 4.3 20.8 
İspanya 29.756 1.384 17.9 9.8 
Fransa 30.217 801 35.1 4.8 
İrlanda 4.4443 159 26.9 12.0 
İtalya 17.2154 2.488 5.9 7.9 
Lüksembourg 127 3 42.3 2.8 
Hollanda 1.977 120 16.8 4.0 
Avusturya 3.962 267 12.9 13.3 
Portekiz 3.983 489 8.1 11.6 
Finlandiya 2.605 192 14.0 8.3 
İsveç 3.607 92 36.5 3.4 
İngiltere 15.878 244 67.1 2.2 
TOPLAM AB 140.553 7.815 16.4 5.4 
Türkiye* 23.451 4.068 5.7 41.0 
 
Kaynak: European Commission (1996). The Agricultural Stuation InThe European Union 
1995 Report. (Published in conjunction with the � General Report on the Activities of the 
European Union - 1995�) Brussels- Luxembourg. 
1991 Genel Tarõm Sayõmõ Tarõmsal İşletmeler (Hanehalkõ) Araştõrma Sonuçlarõ. 
 
I. Dünya Savaşõndan sonra Arazi Toplulaştõrma Birliği kurularak işletme sahiplerinin 
uygulamalara katõlmasõ sağlanmõş ve itiraz komisyonlarõ oluşturularak, konuya demokratik bir 
nitelik getirilmiştir. Bu dönemde daha çok gõda ihtiyaçlarõnõ karşõlamak amacõyla üretim artõşõ 
hedeflenmiştir. 
 
II. Dünya Savaşõ ve sonucunun getirdiği besin darlõğõ ve teknik gelişmeler arazi 
toplulaştõrmasõna yeni görevler getirmiştir. Teknolojinin ulaştõğõ düzey ve tarõmsal 
mekanizasyondaki gelişmeler, blok arazi uzunluklarõnda bir değişiklik yapõlmasõnõ ve işletme 
büyüklüklerinin artõrõlmasõnõ zorlamõştõr. 
 
 
                                                           
1 1993 
2 1988 
3 1991 
4 1989 
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1957 yõlõnda Avrupa Birliğinin kurulmasõ ile Birlik ülkeleri farklõ tarõmsal yapõlarõna karşõlõk, 
ortak bir tarõm politikasõ oluşturma yoluna gitmiştir. Bu yolla tarõmda verimliliği ve tarõm 
kesimindeki işgücünün kazancõnõ artõrmak amaçlanmõştõr. Tarõmsal alanda göç eden emeğin 
yerine mekanizasyona gidilmesi, tarõmsal gelirin diğer sektörlerdeki gelire denk düzeye 
çõkarõlmasõ, çiftçiliğin özendirilmesi gibi amaçlarõ sağlamada en uygun araç olarak Arazi 
Toplulaştõrmasõ görülmüştür. Bu dönemde toplulaştõrma teknikleri ve mevzuat önemli ölçüde 
geliştirilmiş ve olgunlaştõrõlmõştõr. 
 
1980� li yõllarda sanayileşmenin getirdiği çevre sorunlarõ ve bunun sonucu ortaya çõkan çevre 
bilinci ile toplulaştõrma planlamacõlarõ kõrsal alanõ, tarõmsal üretim aracõ olduğu kadar, insanlar 
için barõnma, çalõşma, dinlenme ve eğlenme alanõ olarak görmüştür. Toplulaştõrma 
planlamacõlarõ bunun yanõ sõra kõrsal alanlarõn hayvanlar ve bitki türleri için doğal hayat ortamõ 
olmasõ nedeniyle, bunlarõn bozulmadan korunmalarõ yönünde yeni arayõşlara yönelmiştir. 
 
F.3.2.1.2. TÜRKİYE�DEKİ DURUM 
 

Arazi Varlõğõ ve Kullanõlõşõ  
 
Türkiye�nin toplam yüzölçümü 77.797.127 hektar olup, bunun kullanõm şekli Tablo 3� de 
verilmiştir. 
 
TABLO: 3 Yõlõ İtibariyle Türkiye�de Arazi Varlõğõ ve Kullanõlõşõ 
 

 
Cinsi ve Kullanõm Şekli Miktarõ (Ha) % 
Tarõm Arazisi 27.699.004 35.6 
Çayõr-Mer�a 21.745.690 28.0 
Orman-Funda ve Çalõ 23.468.463 30.2 
Yerleşim Alanlarõ 569.400 0.7 
Diğer Araziler 3.212175 4.1 
Su Yüzeyleri 1.102.396 1.4 
TOPLAM 77.797.127 100.0 

 
Kaynak: SÖNMEZ, Necmi, (1992): �Çevre, Toprak ve İnsan�. İnsan, Çevre, Toplum. Yayõna 
hazõrlayan: Ruşen KELEŞ. İmge Kitabevi Yayõnlarõ: 46. Ankara. s. 41. 
 
Tabloda diğer araziler olarak belirtilen bölüm sazlõk ve bataklõklarõ, õrmak yataklarõnõ, 
kumullarõ, çõplak kaya ve moloz alanlarõ içermektedir.Tarõm arazisinin % 81,7� si kuru tarõm, 
% 10,8� i sulu tarõm, % 3,8� i bağ-bahçe ve % 3,7� si özel ürünler yetiştirilen alanlardõr. Çayõr 
mer�a alanlarõnõn % 2,9� u çayõr, % 97,1� i mer�a olarak belirtilmektedir. 
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Tarõm İşletmeleri 
 
1980 yõlõ genel tarõm sayõmõ sonuçlarõna göre, Türkiye�de toplam 3.650.910 tarõm işletmesi 
bulunmakta idi. 1990� lara gelindiğinde sayõda artõş olmuş, Türkiye Ziraat Odalarõ Birliği 
kayõtlarõna göre 3.918.590� a ulaşmõştõr. 1991 Genel Tarõm Sayõmõ sonuçlarõna göre toplam 
işletme sayõsõ 4.068.432� dir 
 
İşletmelerin Büyüklüğü 
 
Toprak genişliği dikkate alõndõğõnda Türkiye�deki tarõm işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük 
işletmelerdir. İşletme sayõsõndaki artõşa bağlõ olarak işletme genişliği zaman içerisinde 
azalmaktadõr. 1987 yõlõnda Avrupa Birliği�nde ortalama işletme genişliği 14,1 hektar iken 
Türkiye�de 1980� de 7,7 hektardõr. 1973-80 döneminde Türkiye�de işletme sayõsõ % 8,9 ve 
1980-91 döneminde % 10,3 oranõnda artarken Avrupa Birliğinde 1975-85 döneminde %14,6 
oranõnda azalma göstermiştir. 
 
Gelişmiş ülkelerde işletme sayõsõ azalõp ortalama arazi genişliği artarken, Türkiye�de işletme 
sayõsõnõn artõşõna bağlõ olarak ortalama arazi genişliği azalmaktadõr. Bu küçülme Türkiye�de 
gelişmiş ülkelerde görülen olgunun aksine bir gelişme olduğunu göstermektedir.  
 
Türkiye�deki tarõm işletmelerinin arazi genişliğine göre dağõlõmõ Tablo 4� deki gibidir. 
 
TABLO: 4 Tarõm İşletmelerinin Arazi Genişliğine Göre Dağõlõmõ  

(1991 Genel Tarõm Sayõmõ Sonuçlarõ) 
 
 

Arazi Genişliği İşletme Sayõsõ İşlenen Toplam Alan 
(Hektar) Adet % Hektar % 
0,0-0,0 101.610 2,5            - - 
0,1-1,9 1.385.129 34,5 1.322.065 5,63 
2,0-4,9 1.274.609 31,33 3.866.896 16,49 
5,0-9,9 713.149 17,53 4.675.069 19,94 
10,0-19,9 383.323 9,42 4.921.663 20,99 
20,0-49,9 173.774 4,27 4.648.732 19,82 
50,0 36.838 0,90 4.016.662 17,13 
TOPLAM 4.068.432 100,0 23.451.087 100,0 

 
Kaynak: DİE, 1991 Genel Tarõm Sayõmõ Tarõmsal İşletmeler (Hanehalkõ) Araştõrma Sonuçlarõ. 
Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaasõ, (1994) Ankara. 
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İşletmelerin arazi varlõklarõna bölgeler bazõnda bakõldõğõnda, toprak dağõlõmõnõn bölgeler 
içerisinde de dengesizlik gösterdiği anlaşõlmaktadõr. 0-1,9 hektar arasõnda toprağa sahip 
işletmeler sayõ olarak  ağõrlõktadõr. Bunlarõn sayõ olarak oranõ ¼ ile ½ arasõnda değişmektedir. 
 
Arazi Kullanõm ve Dağõlõmõnõn Uygulanan Politikalara Etkisi ve Düzenlemenin 
Gerekliliği  
 
Gelişmenin bir sonucu olarak tarõm kesimi ekonominin diğer kesimlerinden soyutlanmõş 
değildir. Aksine, gelişmeye paralel olarak tarõm sektörünün diğer sektörlerle iç içeliği her geçen 
gün artmaktadõr. Tarõmõn ekonomik gelişmeye katkõ yapabilmesi öncelikle kendisinde 
verimlilik ve üretim artõşõ sağlamasõna bağlõdõr. Tarõm, ekonomiye ürün, piyasa ve üretim 
faktörü katkõsõnda bulunmaktadõr. Uzun dönemde tarõmõn gelişmesi diğer sektörlerde, görülen 
gelişme de tarõm kesiminde uyarõcõ etki yapar. Böylece, tarõmla tarõm dõşõ kesimler arasõnda 
karşõlõklõ bağõmlõlõk ilişkisi vardõr. Kesimlerin gelişmesi birbirleriyle teknolojik ve ekonomik 
tamamlayõcõlõk içindedir.  
 
Bir üretim kesimi daha fazla emek ve sermaye kullanõrsa, diğerlerine kullanmak için daha az 
kaynak kalõr. O nedenle sektörler kaynak kullanõmõ bakõmõndan biri biriyle rekabet ederler. 
Tarõmõn bünyesindeki fazla emeği boşa çõkartabilmesi, yerli ve yabancõ piyasalara mal arz 
edebilmesi, sanayi mallarõ için talep yaratabilmesi ve vergi ödemelerini artõrabilmesi için başta 
gelen koşul, geçimlik düzeyini aşan bir şekilde üretimde bulunmasõdõr. En azõndan kõsa ve orta 
dönemde toprak miktarõ sabit olduğuna göre, bu da ancak verimliliğin artmasõ ile olanaklõdõr. 
Verimliliği artõrmanõn yolu, düşük verimlilikle sonuçlanan nedenleri ortadan kaldõrmaktõr. O 
halde mevcut kaynaklar daha etkin kullanõlacak şekilde yeniden organize edilmelidir. 
 
Modern tarõm ileri üretim teknolojileri uygulayarak üretimde nitel ve nicel artõş sağlayan 
tarõmdõr. İleri tarõmõn en önemli girdilerinden birisi mekanizasyondur. Bir ülkenin tarõmsal 
işletme yapõsõ ile mekanizasyon düzeyi arasõnda yakõn bir ilişki vardõr. Türkiye�de küçük 
işletmeler tarõmsal işletmelerin çoğunluğunu oluşturmaktadõrlar. Bu bozuk yapõ tarõmsal 
mekanizasyon düzeyinin yükselmesini önlemektedir. İşlenen alanlarõn yaklaşõk % 40� õnõ 
oluşturan 10 hektardan küçük işletmeler mekanizasyon olanaklarõnõn  yaklaşõk % 14� ünden 
yararlanõrken, % 60� õnõ oluşturan 10 hektardan büyük işletmelerin yararlanma oranõ % 86� dõr. 
Tarõm işletmelerinin yaklaşõk üçte ikisinin  5 hektardan küçük oluşu özellikle kuru tarõmõn 
uygulandõğõ yerlerde verimli çalõşmayõ engelleyen öge durumundadõr. İşletmelerin büyük 
çoğunluğu verimli işletilmeyen ve işletilmesine olanak bulunmayan, ancak çiftçi ailesine asgari 
bir geçim sağlayan küçük ve dağõnõk parçalar halindedir. İşletmelerin üçte birinden fazlasõnõn 
ortalama genişliğinin ancak 0,9 hektar kadar olduğu dikkate alõnõrsa, bunlara işletme demek bile 
tartõşõlabilir. Çünkü artõk uluslararasõ istatistiklerde 1 hektarõn üzerindeki büyüklükler 
(Eurostate 1974 ve 1984) dikkate alõnmaktadõr. 
 
Tarõm işletmelerinin küçüklüğü yanõnda parçalõ olmasõ da rasyonel makina kullanõmõna olanak 
vermemektedir. Traktörle işlemeye uygun arazi parçasõnõn en az 2 hektar olmasõ gerektiği 
dikkate alõnõrsa 1991 tarõm sayõmõ sonuçlarõna göre yaklaşõk 1,4 milyon işletmenin mevcut arazi  
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varlõğõnõn % 90� õnõn traktörle işlemeye elverişli olmadõğõ söylenebilir. Çok küçük ve dağõnõk 
haldeki işletmelerin yöneticilerinin üretim tekniği, işletme yönetimi ve pazar koşullarõ hakkõnda 
bilgi edinmeleri ve bunlardan yararlanmalarõ pek mümkün olmamaktadõr. Bu olgular maliyeti 
düşürücü, verimi artõrõcõ ve ileri düzeyde bir tarõm tekniğinin uygulanmasõnõ sõnõrlamakta, 
kaynaklarõn etkin kullanõlmasõnõ engellemektedir. Ülkemizdeki tarõm işletmelerinin arazi 
varlõklarõnõn parçalõ, biri birinden uzak, dağõnõk ve küçük parsellerden oluşmasõ etkili sulamayõ 
zorlaştõrmaktadõr. Bu yapõ her bir parsele gidip gelmede zaman kaybõ, küçük parsellerde makina 
ve ekipmanlarõn etkin biçimde çalõşamamasõ veya çağdaş tarõm teknolojisinin uygulanamamasõ, 
sõnõr fazlalõğõ ile arazi ve verim kaybõnõn artmasõ, altyapõ hizmetlerinin tekniğine uygun olarak 
planlanamamasõ ve yatõrõm masraflarõnõn yükselmesi gibi sorunlar doğurmaktadõr. 
 
Bazõ Avrupa ülkelerinde yapõlan muhtelif araştõrmalara göre, parsellere ulaşõm olanağõ 
sağlanmasõ, yüzölçümlerinin artmasõ ve şekillerinin düzgün hale getirilmesi gibi parselleme 
faktörlerinin etkisi ile net gelir İsviçre�de % 10-25, Almanya�da % 20-25 ve Hollanda�da % 10 
oranõnda artmõştõr. Hollanda�da sağlanan % 10 net gelir artõşõnõn % 5� inin ulaşõm olanaklarõ 
geliştirilmesinden, % 3� ünün parsel yüzölçümünün büyütülmesinden, % 2� sinin de parsel 
şeklinin düzeltilmesinden ileri geldiği hesaplanmõştõr. 
 
Türkiye�de yapõlan bazõ araştõrmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Erzincan-Güllüce 
Köyü�nde yapõlan toplulaştõrma sonunda ortalama parsel boyunun 98 metreden 122 metreye 
yükseltilmesi ile işçilik gereksinmesinde % 3,5-4,5 oranõnda azalma görülmüştür. Konya-
Çumra-Karkõn Köyü�nde yapõlan arazi toplulaştõrmasõnda köy-tarla uzaklõğõnõn ortalama % 75, 
Erzincan-Güllüce Köyü�nde % 37 oranõnda azaldõğõ hesaplanmõştõr. Erzincan-Güllüce Köyü�nde 
uygulanan toplulaştõrma projesinden önce ve sonra yapõlan ekonomik analiz sonuçlarõna göre 
işletme başõna düşen gayri safi hasõlada % 31,7 oranõnda artõş olduğu saptanmõştõr. 
 
Konya�da yapõlan bir araştõrmaya göre, işletmelerin arazi varlõğõnõn azlõğõnõn işgücü 
değerlendirmesine olumsuz etki yaptõğõ belirlenmiştir. İşgücünün Atõl kalma oranõ % 54,41 ile 
0,1-10 hektar arasõ işletmelerde en fazla, % 32,23 ile 25 hektardan büyük işletmelerde en azdõr. 
Araştõrmaya göre, iş prodüktivitesi 0,1-10 hektar arasõnda 1,611 iken, 10-25 hektar arasõnda 
2,769 ve 25,1-50 hektar arasõnda 5,852 olarak bulunmuştur. 
 
Gediz Havzasõ�nda yapõlan bir araştõrmada ise işletme büyüklüğü ile verim arasõnda anlamlõ bir 
ilişki bulunamamõştõr. Bu araştõrmada işletme büyüklüklerine göre ihtisaslaşma görülmesi 
nedeniyle eldeki veriler tütün, Meksika buğdayõ gibi ürünlerde verimliliği doğrudan 
karşõlaştõrma olanağõ vermemiş; pamuk ve yerli buğdayda karşõlaştõrma yapõlmõş, pamukta 
büyük, yerli buğdayda küçük işletmelerin daha verimli olduğu görülmüştür. 
 
Tarõmda yapõ bozukluğunun düzensiz ve çarpõk kentleşmenin nedenlerinden birisi olduğu, 
köyler için itici etki yaptõğõ konusunda görüşler vardõr. Tarõmsal işletme büyüklüğünün çiftçi 
ailesinin geçimini sağlayamayacak kadar küçük olmasõ, tarõm işletmelerinin cüceliği, topraklarõn  
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çok parçalõ oluşu, erozyon gibi olgular itici nedenlerdir. Bu koşullarõn var oluşu tarõmda verimi 
azaltmak suretiyle kentleşme hõzõnõ geniş ölçüde etkilemiştir. 
 
Kõrsal kesimde gelişmenin sağlanmasõ ve tarõm işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarõ 
1930� lu yõllardan beri zaman içerisinde şekli ve boyutu değişmekle birlikte sürmektedir. 
Destekler daha çok girdilere sübvansiyon uygulamalarõ, yetiştirilen ürünlerin destekleme 
fiyatlarõ ile satõn alõnmasõ, girdilerin temini, tarõmsal yayõm, kredilendirme v.b. şekillerde 
gerçekleşmektedir. Tarõmda destekleme uygulamalarõnõn üretimin artõrõlmasõnda, kõrsal 
kesimde yaşayan insanlarõn yaşam düzeyinin iyileştirilmesinde, sanayi ürünlerine yeni pazarlar 
oluşturmada etkisi olmuştur. Ancak yapõdan kaynaklanan sorunlardan dolayõ bu etki sõnõrlõ 
olmuş, istenilen düzeye gelinememiştir.  
 
Özellikle destekleme alõmlarõ ve sübvansiyon uygulamalarõ var olan yapõ içerisinde gelir 
dağõlõmõnõ daha da bozmaktadõr. Sübvansiyon uygulanan girdilerin kullanõmõ toprak 
dağõlõmõndaki dengesizliğe bağlõ olarak işletmeden işletmeye değişmektedir. Az topraklõ 
işletmeler toplam üretimi az olduğu için ürününün büyük kõsmõnõ kendi kullanõmõna ayõrmakta, 
artarsa onu pazara arz etmektedirler. Büyük işletmelerin üretimi fazla olduğu için bunlarõn 
kendi tüketimine ayõrdõğõ ürün miktarõ toplam üretimin içerisinde çok küçük bir oran tutmakta, 
pazara arz ettiği ürünle orantõlõ olarak fiyatlar yolu ile yapõlan desteklemeden çok daha fazla 
yarar sağlamaktadõrlar. 
 
Küçük işletmeleri desteklemek amacõyla uygulandõğõ bildirilen bu politikalar, sonuçta büyük 
işletmelerin gelirini artõrmaya hizmet etmektedir. Ürün fiyat politikasõnõn uygulanmasõ ile stok 
artõşõ ve buna bağlõ stoklama giderleri olmaktadõr. Destekleme alõmõ yapan kurumlar, stoklama 
giderlerini azaltmak için maliyetin altõnda fiyatlarla stok eritmek zorunda kalmalarõ nedeniyle 
zarara uğramaktadõrlar. Bu zararlarõ dolayõsõ ile kurumlar T.C. Merkez Bankasõ�ndan aldõklarõ 
kredileri tümü ile geriye ödeyemezler, zararlar kredi genişlemesi ile karşõlanõr. Fiyat 
politikasõndan doğan zararlarõn enflasyona yol açma nedeni budur.  
 
Devlet tarõm sektörünü desteklemek amacõyla kurumlaşmõş kredi kaynaklarõnõn tarõmsal 
kredilerinde faiz oranõnõ ticari kredilere uygulanan faiz oranõnõn altõnda tutmaktadõr. Küçük 
üreticilerin kurumlaşmõş kredi kaynaklarõndan çok küçük tutarlarda yararlanabildikleri, 
aldõklarõ kredileri daha çok tüketim amacõyla kullandõklarõ bilinmektedir. Tarõm kredilerinin 
dağõlõmõ işlenen toprak miktarõ ile paralellik göstermektedir. Bundan dolayõ ürün fiyat 
politikasõnda olduğu gibi girdi (kredi) fiyat politikasõnda da kredi faizlerini düşük tutmak için 
verilen kaynaklar, kamu kurumlarõnõn zararõ pahasõna toprak dağõlõmõ ile doğru orantõlõ olarak 
desteğe ihtiyacõ olmayan büyük toprak sahiplerinin eline geçmektedir. 
 
Küçük işletmelerin yaygõnlõğõ ve işletmelerdeki ürün çeşitliliği birimlerin pazar arzõ 
kapasitesinin düşük olmasõna ve pazarlama maliyetinin yükselmesine neden olmaktadõr. Küçük 
işletmeler tarõmda gelir düşüklüğü nedeniyle sermaye olanaklarõndan yoksun olduğu gibi, 
ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasõ aşamasõnda da etkili olamamaktadõrlar. 
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Tarõmsal üründen pazarlanan oran ne kadar yüksekse tarõmõn diğer üretim kesimlerinden 
alabileceği girdiler, üretim araçlarõnõn tarõmsal ürün içindeki payõ ve nihai tüketici olarak 
tarõmsal üreticilerin satõn alabileceği mallarõn oranõ o kadar fazla olabilir, pazarlama hizmetleri 
ve tarõma dayalõ sanayi o ölçüde gelişebilir. Bu, ekonomide işbölümü ve ihtisaslaşmanõn 
yükselmesi, iç piyasanõn gelişmesi ve kişi başõna gelirin artmasõ demektir. Oysa küçük 
işletmelerde monokültürün hakim olduğu bölgelerde bile üreticiler aile ihtiyaçlarõnõ işletmeden 
sağlamak ve pazarlama riskini azaltmak için çeşitli ürünler üretirler. Bu durum pazarlanan ürün 
miktarõnõ oldukça daraltmaktadõr. Buğday üreten işletmelerin % 59� unu, buğday ekili alanlarõn 
% 13� ünü oluşturan 0,1-2,5 hektar büyüklüğündeki işletmelerde üretim geçimliktir, 
pazarlanmamaktadõr. 2,6-5,0 hektar büyüklüğündeki işletmelerde işletme başõna pazarlanan  
ürün önemsenmeyecek miktardadõr. 
 

 
ŞEKİL: 2 

Buğday Üreten İşletmeler, Tasarruf Ettiği Arazi ve Buğday Satõşõ 
 

 
 
Tarõm sektöründe verimlilik, teknoloji kullanõmõ, gelir dağõlõmõnõn bozulmasõ, pazar ve 
pazarlama konusunda sorun olan yalnõzca küçük işletmeler değildir. Çok büyük miktarda arazi 
sahipliği de sorunlar yaratmaktadõr. Toprağõn rasyonel kullanõmõnõ engellemektedir. Büyük 
toprak mülkiyeti düzeninde toprak sahipleri toprak verimini artõracak yoğun tarõm yöntemlerini 
uygulama gereğini duymazlar. Toprak verimi düşük olsa da arazinin genişliği sahibine yeterli 
geliri sağlayabildiği için yatõrõm yapmak ve teknoloji değiştirmek, toprak verimini artõrmak 
baskõsõ yoktur. Bir kõsmõ kiracõ-ortakçõ-yarõcõ eliyle işletilir. Toprak mülkiyeti büyük olsa da 
işletme ölçeği küçük, teknoloji ilkeldir. Büyük toprak sahipliğinin yaygõn olduğu yerlerde 
toprak düzeninin siyasal sonuçlarõ da vardõr. Siyasal demokrasi kişilerin bağõmsõz oy 
kullanabildiği varsayõmõna dayanõr. Oysa yerel nüfuzu çok güçlü büyük toprak sahiplerinin  ya 
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da köy sahiplerinin bulunduğu ortamda, geçimlik köy topluluğunun oy bağõmsõzlõğõ ilkesi 
geçerli olmaktan çõkar; oy dağõlõmõ köylülerin bağõmsõz kararlarõnõ değil, güçlü toprak 
sahiplerinin eğilimini yansõtõr. 
 
Tarõmda var olan marjinal işletmeler ile çok büyük toprak sahipliği kaynak kullanõmõnõ 
olumsuz olarak etkilemekte, kaynaklarõn tam ve etkin kullanõmõna engel olmaktadõr. Çok 
küçük ve parçalõ işletmeler kaynaklarõn etkin olmayan kullanõmõna yol açabilmektedir. Ayrõca, 
arazi mülkiyet dağõlõmõnõn düzensizliği ve küçük işletmelerin çokluğu, optimum işletme 
büyüklüğünün ekolojik şartlara göre gerçekleştirilememesi, arazinin bir kõsmõnõn kiracõlõk veya 
yarõcõlõkla işletilmesi nedeniyle modern tarõm teknolojisine önem verilmemesi toprak 
erozyonunun sebepleri arasõnda gösterilmektedir. Arazinin çok küçük ve parçalõ oluşu toprağõ 
daha verimli hale getirmek ve üretkenliği sürekli kõlmak için yapõlmasõ gerekli sulama tesisleri, 
toprak muhafaza önlemleri, taşõnõ toplama, taban suyu düzeyini düşürmek için akaçlama 
(drenaj) gibi iyileştirme işlemlerinin (meliorasyon) yapõlmasõna engel olmaktadõr. 
 
İşletmelerin arazi varlõğõnõn azlõğõ ve işletmecinin ailenin ihtiyaçlarõnõ sahip olduğu alandan 
karşõlama eğilimi küçük işletmeleri çeşitli ürünler yetiştirmeye itmektedir. Nitekim Akdeniz 
Bölgesindeki turunçgil işletmelerinde yapõlan  bir araştõrmada, işlenen arazinin ancak % 54� 
ünün turunçgil üretimine ayrõldõğõ, geri kalan kõsmõn başta tahõllar olmak üzere diğer mallarõn 
üretimi için kullanõldõğõ belirlenmiştir. 
 
İşlenen topraklarõn % 22� sini elinde bulunduran 0,1-4,9 hektar arasõ araziye sahip işletmelerin 
büyük bir bölümü pazara ürün arz etmemektedir; % 20� sini oluşturan 5,0-9,9 hektar arasõnda 
araziye sahip olanlar ise ürettikleri ürünün çok az bir kõsmõnõ arz etmektedirler. İşlenebilir 
topraklarõn toplam % 42� sini elinde bulunduran bu işletmelerin daha çok öz tüketime dönük 
olarak çalõşmasõ tarõmõn ekonomiye yapmasõ gereken ürün, üretim faktörü ve pazar katkõsõnõ 
sõnõrlamaktadõr. Oysa bu işletmeler de tarõm sektörüne ayrõlan kaynaklardan, girdi 
sübvansiyonu ve kredi olanaklarõndan yararlanmaktadõrlar. Bir başka deyişle, ekonomiye katkõ 
sağlasõn diye verilmiş olan desteklerin karşõlõğõnõ yeterince verememektedirler. 
 
Sektör içerisinde olumsuz etki yapan küçük ve parçalõ işletmelerin ekonominin geneline olan 
etkileri de olumsuz olmaktadõr. Ekonomide yer alan sektörlerin biri birini uyardõğõ ve 
tamamladõğõ bilinmektedir. Biri birini uyaran ve tamamlayan bu sektörler aynõ zamanda 
yatõrõlabilir fonlarõn kullanõmõnda biri birine rakip durumundadõrlar. Tarõm sektörüne verilen 
desteklerin ülkenin sanayileşmesi için gerekli olan yatõrõlabilir fonlardan karşõlandõğõ 
söylenebilir. 1991 yõlõnda yalnõz gübre için verilen sübvansiyon 1 trilyon         638 milyar TL. 
dõr. Aynõ yõl T.C. Ziraat Bankasõnõn tarõma ayõrdõğõ plasman 22 trilyon   473 milyarTL. 
tutmaktadõr. Bu miktar 1992 yõlõ için 31 trilyon 506 milyar TL. ye ulaşmõştõr. Bu rakamlar da 
gösteriyor ki, ülke genelinde büyük miktarlara ulaşan bu destekler işletme bazõnda etkisiz 
kalmakta, çoğunlukla üretimde değil tüketimde kullanõlmakta ve birçoğu geri dönmemektedir. 
 
Öte yandan, hükümetler sosyal ve politik kaygõlarla iç ve dõş pazarlarda satõm şansõ olmayan 
bazõ ürünlerin üretilmelerine müdahale etmemekte ya da alternatif imkanlar sunmamakta, 
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üreticilerin ürettiği ekonomik değeri olmayan ürünleri destekleme fiyatlarõ ile satõn alõp 
stoklamakta ya da imha etmektedir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi tütünleri ve yaş çay 
yaprağõnda böyle uygulamalar görülmektedir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 
üretilen tütünün % 98� ini devlet satõn almaktadõr. Bu bölgelerde tütün ekim alanlarõ 1983 
yõlõnda 27.800 hektar iken 1991 yõlõnda 68.900 hektara yükselmiştir. 1991 yõlõ üretimi 64.000 
tondur. Tekelin 1991 yõlõ sonu itibarõ ile toplam tütün stoku 400.000 ton olup, bunun % 31� i 
Doğu ve Güney Doğu Bölgesi ve % 23� ü de KP grad tütündür. Bu tütünlerin çoğunluğunun 
kullanõm ve ihraç şansõ yoktur. 1991 yõlõ ortalama alõm fiyatõ 22.000.-TL/Kg. olan bu tütünün 
stok maliyeti 8,8 trilyon TL. tutmaktadõr. 
 
Yukarõdaki açõklamalardan tarõm sektöründe destekler kalkmalõdõr anlamõ çõkarõlmamalõdõr. 
Dünyada birçok ülke tarõmõ desteklemektedir ve desteklemeye de devam edecektir. Hatta diğer 
ülkelerin çoğunun tarõm sektörüne verdiği destek Türkiye�dekinin çok üstündedir. Türkiye�nin 
yanlõşõ tarõm sektörünü desteklemede değil, işletmelerinin % 60� õ marjinal hale gelmiş bir 
sektörde yapõsal bozukluklarõ gidermeden desteklendiği için bekleneen sonuç alõnamamaktadõr. 
 
Yukarõdaki açõklamalarla, Türkiye�deki arazi kullanõm ve dağõlõmõnõn verimlilik, teknoloji 
kullanõmõ, gelir dağõlõmõ, pazar ve pazarlama, kentleşme, siyasal gelişme ve kaynak 
kullanõmõna olan etkileri irdelenmeye çalõşõlmõştõr. Sektörün ekonomiye ve toplumsal yapõya 
olumsuz etkilerini azaltmak; sanayiin hammadde ve insanlarõn beslenme ihtiyaçlarõnõ daha iyi 
karşõlamak; ihraç edilebilir ürünler üreterek dõş ödemeler dengesinin iyileşmesine, kõrsal kesim 
ve ülkenin gelişmesine daha fazla katkõda bulunmak için, yeniden üretilmesi mümkün olmayan 
bu doğal kaynağõn rasyonel bir şekilde kullanõlmasõ gerekli ve zorunludur.  
 
VII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda belirtildiği üzere AB ile ekonomik bütünleşme makro 
hedeflerimiz arasõndadõr. Avrupa Birliği ülkelerinde 1950 yõlõnda 15 milyon olan işletme sayõsõ 
1980 yõlõnda 8.7 milyona, 1990 yõlõnda ise ülke sayõsõnõn artmasõna rağmen 7.8 milyona 
düşmüştür. Birlik ülkelerinde 1950 de 6.8 hektar olan ortalama işletme büyüklüğü 1980 yõlõnda 
16 hektara, 1990 yõlõnda ise üye ülke sayõsõ artmasõna rağmen 16.6 hektara yükselmiştir. Bu 
açõdan Türk Tarõmõnõn yapõsal olarak süratle Avrupa Birliği normlarõna getirmek için arazi 
toplulaştõrma çalõşmalarõnõ bütün ülke çapõna yaymak gerekmektedir.  
 
Türkiye Avrupa Birliği�ne tam üye olur veya olamaz. Ancak tam üye olsa da, olmasa da hem 
diğer sektörlerde, hem de tarõm sektöründe rasyonelliği egemen kõlarak diğer ülkelerle rekabet 
şansõnõ artõrmak zorundadõr. Var olan yapõ rasyonelliği engelleyici niteliktedir ve maliyetlerin 
yüksek olmasõ sonucunu doğurmaktadõr. Üretim maliyeti yüksek olan bir sektörün dõş dünya ile 
rekabetini sürdürmesi ise olanaksõzdõr. Rekabet edebilme bir yana, yurt içindeki tarõma dayalõ 
sanayi bile dõşardan ham ya da yarõ mamul mallar almak zorunda kalabilir. 
 
F.3.2.1.2.1.TÜRKİYE�DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
 
Ülkemizde ise �Toplulaştõrma� anlamõnda olmasa bile, toprak mülkiyet sistemi ve tarõmsal 
üretimle ilgili düzenlemelerin tarihi eskilere dayanmaktadõr.  
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Bu gün Türkiye�de hüküm sürmekte olan toprak mülkiyet sistemi ve toprak dağõlõmõ, eski 
tarihlerden beri belirli safhalar ve değişmelerin sonucu ortaya çõkmõştõr. Bu safhalarõ;  

 
1-Osmanlõ devri ve öncesi 
2-Cumhuriyet devri 
3-1960� dan sonraki çalõşmalar şeklinde kõsaca ele almak mümkündür. 
 
Osmanlõ Devri ve Öncesi 
 
Bir bakõma ilk toprak düzenlemesi 11. yüzyõlda Büyük Selçuklu Devletinin veziri 
Nizamülmülk tarafõndan gerçekleştirilmiştir. Devlet arazisini (miri arazi) yönetmek üzere 
getirilen dirlik  (ikta) düzeni, Anadolu Selçuklu Devletine, onlardan da Osmanlõlara geçmiş ve 
geliştirilmiştir. Tanzimatla birlikte Dirlik sistemine son verildikten sonra, 1858 yõlõnda 
çõkarõlan Arazi Kanunu, araziyi 5 bölüme ayõrmõş, devlet arazisinin tasarruf ve intikal gibi 
hükümlerini yeniden düzenlemiştir. 
 
Cumhuriyet Devri 
 
1924 yõlõnda kabul edilen Anayasamõza dayanarak 1926 yõlõnda yürürlüğe giren Türk Medeni 
Kanunu, Mecelle ve 1858 tarihli arazi kanununu bazõ esaslar getirerek kaldõrmõştõr. Bu esnada 
özel mülkiyete daha geniş yer verilmiştir. Nüfusun giderek artmasõ, tarõm arazisi üzerindeki 
baskõ ve talepleri giderek artõrmõştõr. Bu bakõmdan toprak dağõlõmõ ve mülkiyet düzenlemeleri 
için 1935 yõlõnda Toprak İskan Kanunu, aynõ yõl Zirai Islah Kanunu, 10 yõl sonra 1945 yõlõnda 
muhtaç çiftçileri topraklandõrmak için 4753 sayõlõ Çiftçiyi Topraklandõrma Kanunu 
çõkarõlmõştõr. 

 
Bu kanun esaslarõna göre, 1945-1970 yõllarõ arasõndaki 25 yõllõk dönemde 6700 köyde 430 000 
muhtaç çiftçiye 22 milyon dekar civarõnda işlenebilir arazi dağõtõlmõştõr. Ayrõca  266 milyon 
dekarlõk devlet malõ çayõr mera arazisi çiftçilerin ortak kullanõmõna tahsis edilmiştir. 
 
1973 yõlõnda kabul edilen Toprak ve Tarõm Reformu Kanununa göre uygulama alanõ  ilan 
edilen yerlerde 45 köyde 1175 aileye 176 548 dekarlõk arazinin dağõtõmõ projelendirilmiştir. Bu 
kanuna göre uygulama alanõ olan Şanlõurfa İlinde 12 köyde 444 çiftçi ailesinin 159 268 
dekarlõk arazisi üzerinde de 6 adet toplulaştõrma projesi uygulanabilmiştir. 1977 yõlõnda 1757 
sayõlõ yasa Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 
 
Ülkemizde arazi toplulaştõrma çalõşmalarõna ilk olarak 1961 yõlõnda başlanabilmiştir. Bu 
çalõşma Konya İli Çumra İlçesine bağlõ Karkõn Köyünde yapõlmõş olup, 1962 yõlõna kadar 
devam etmiştir. 
 
Arazi toplulaştõrma çalõşmalarõnõn teknik ve hukuki yönden arz ettiği özellikler nedeniyle 
yeterli mevzuatõn ve gelişmiş teknik elemanlarõn bulunmayõşõ gibi faktörler sonucunda, 1964 
yõlõna kadar çalõşmalara ara verilmiştir. 
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Daha sonra 1964 yõlõnda DPT ile FAO�nun birlikte Antalya bölgesinde yaptõklarõ araştõrma, 
etüd ve uygulamalardan olumlu sonuçlar alõnmõş ve ortaya çõkan yasal boşluklarõn 
doldurulmasõ için Mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlar Kurulunun 
6/6706 sayõlõ kararnamesi ile 1966 yõlõndan itibaren �Arazi Toplulaştõrma Tüzüğü� yürürlüğe 
konulmuştur. 
 
1967 yõlõnda Manisa ve İzmir illerine bağlõ Salihli, Turgutlu, Manisa ve Menemen ovalarõnda 
sulamanõn geliştirilmesi ve tarõmsal üretimin artõrõlmasõ için arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ 
sürdürülmüştür. 1960�lõ yõllardan bugüne kadar TOPRAKSU Genel Müdürlüğü ve Köy  
Hizmetleri Genel Müdürlüğü�nce 230 000 ha, 1988 yõlõndan bu yana Tarõm Reformu Genel 
Müdürlüğü�nce de uygulama bölgesi ilan edilen yerlerde 3083 sayõlõ yasaya göre      120 000 ha 
olmak üzere toplam 350 000 ha alanda toplulaştõrma çalõşmalarõ tamamlanabilmiştir. 
 
F.3.2.1.2.2. TÜRKİYE�DEKİ ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARIN 
YASAL DURUMU 
 
Türk Medeni Kanununun 678.maddesi arazi toplulaştõrmasõ uygulamalarõna belli bir kapõ 
açmaktadõr. Söz konusu edilen 678. Madde şöyledir:  
 
�Toprağõn ve su yollarõnõn õslahõ, bataklõklarõn kurutulmasõ, orman yetiştirilmesi, yol  açõlmasõ, 
orman ve köy arazisi parçalarõnõn birleştirilmesi gibi şeyler ancak müteaddit maliklerin 
iştirakleriyle yapõlõr. Bunun için arsalarõn (arazinin) yarõsõndan fazlasõna malik bulunan ve 
adetçe maliklerin üçte ikisini teşkil eden kimseler tarafõndan karar verilmek lazõmdõr. Bu 
karara diğerleri uymaya mecburdurlar� hükmü yer almaktadõr. 
 
Türkiye�deki ilk arazi toplulaştõrma uygulamalarõ Medeni Kanunun 678.maddesi ve 
TOPRAKSU Genel Müdürlüğü�nün 7457 sayõlõ Teşkilat ve Vazifeleri Hakkõndaki Kanunun 
2.maddesine göre çõkarõlan 11 Temmuz 1966 tarihli �Arazi Tevhidi Tüzüğü�ne göre 
yapõlmõştõr. Daha sonra 17 Temmuz 1973 tarihinde yürürlüğe giren 1757 sayõlõ Toprak ve 
Tarõm Reformu Kanunu�na eklenen bir madde ile reform bölgesi ilan edilen yerler dõşõnda, bu 
Kanun hükümlerine göre toplulaştõrma çalõşmalarõ yapõlmasõ imkanõ sağlanmõş, Kanunun iptal 
edildiği 1978 yõlõna kadar bu uygulama sürdürülmüştür. Bunun üzerine daha önceki yasalara 
(7457 sayõlõ Kanunun 2.maddesi ve Medeni Kanun�un 678.maddesi)  göre hazõrlanan Arazi 
Toplulaştõrma Tüzüğü 24 Eylül 1979 tarihinde yürürlüğe konularak bugüne kadar KHGM�ce 
yürütülen uygulamalar bu tüzüğe göre yapõlmõştõr. 
 
Tarõm reformu uygulama alanlarõnda ise toplulaştõrma çalõşmalarõ 22 Kasõm 1984 tarihinde 
kabul edilen Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarõm Reformu Kanunu�nun 6. 
maddesi ve bu kanuna göre çõkarõlan Yönetmeliğin 20 ve 29.madde hükümlerine göre 
yürütülmektedir. 
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F.3.2.1.2.2.1.KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI 
 
KHGM toplulaştõrma çalõşmalarõnõ, Türk Medeni Kanunu�nun 678. Maddesine dayalõ olarak 
topraklarõn 2/3�üne sahip olanlarõn ve toprak sahiplerinin sayõca yarõsõndan fazlasõnõn 
muvafakatlarõ ile isteğe bağlõ toplulaştõrmayõ esas alan �Arazi Toplulaştõrma Tüzüğü� 
hükümlerine göre yürütmektedir. 
 
Birden çok köyü kapsayan alanlarda muvafakat alõnmasõnda ortaya çõkan aksaklõklar nedeniyle 
toplulaştõrma amacõna ulaşamamakta ve sulama tesisleri yapõmõnda darboğazlarla ve 
tõkanmalarla karşõlaşõlabilmektedir. 

  
A) Arazi Toplulaştõrma Tüzüğü�ne Göre Toplulaştõrma Kararõ 
 
Arazi Toplulaştõrma Tüzüğü; Türk Medeni Kanunu�nun 678.maddesine göre toprak 
sahiplerinin 2/3�ünün kabul etmelerine ve kabul edenlerin topraklarõnõn tüm alanõn yarõsõndan 
fazla olmasõna dayanan çifte ekseriyetin sağlanmasõ halinde arazi toplulaştõrma kararõ 
alõnmasõna imkan vermektedir. KHGM yazõlõ olarak bu oluru sağlarken, aynõ zamanda bu 
muvafakat kanal, yol vb. ortak kullanõm alanlarõ ihtiyacõ dolayõsõyla maliklerin topraklarõndaki 
azalmayõ da kapsar. 

 
Sulama tesisleri yapõmõ, alan bazõnda topoğrafik yapõya bağlõ olarak ve köy sõnõrlarõ dikkate 
alõnmadan planlanõr, projelendirilir. Bu durumlarda: 

 
a) Ya sulama alanõ olarak belirlenen alanlardaki bütün köylerde çifte ekseriyet sağlanarak 
sulama ve toplulaştõrma projeleri aynõ anda kararlaştõrõlõr, sõnõrlar birbirlerine çakõşõk olarak 
belirlenir. (ATT, havza bazõnda ve bir köyün tümünde ya da bir kõsmõnda arazi toplulaştõrmaya 
izin vermektedir.) 
 
b) Ya da toprak sahiplerinden çifte ekseriyetli muvafakat alõnamadõğõnda mülkiyet sorunlarõna 
bağlõ olarak sulama projeleri yapõlabilir. Bu halde de kanal ve yol vb. ortak kullanõm alanlarõnõn 
kamulaştõrma ile kazanõlmasõ gerekir. Bu tür uygulamada sadece sulama tesislerinde % 30�lara 
varan tesis artõşõ olduğu tespit edilmiştir. Ayrõca, bu halde kamulaştõrma gider ve işlemleri de 
gündeme gelir. 
 
Uygulamadan bazõ örnekler aşağõdadõr: 
 
-Pamukçu Aslõhan Tepecik Ovasõ Sulamasõnda 1000 ha�lõk sahada toplulaştõrma çalõşmalarõ 
tamamlanmõş 3600 ha�lõk sahada ise muvafakat  alõnamamasõ ve teknik nedenlerden dolayõ   
toplulaştõrma yapõlamamõştõr.  
 
-Gölhisar-Acõpayam sulamasõnda 1400 ha�lõk sahada toplulaştõrma çalõşmalarõ devam etmekte, 
12 750 ha�lõk sahada ise muvafakat alma çalõşmalarõ devam etmektedir. 
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-Bayramiç-Ezine Ovalarõ sulamasõnda 16 500 ha�lõk sahanõn sulama inşaatõ 1990 yõlõnda ihale 
edildi, 1993 yõlõnda bitirilmesi öngörülen projenin 1 700 ha�lõk kõsmõnda toplulaştõrma 
çalõşmalarõ tamamlandõ geriye kalan 10 000 ha�lõk sahada muvafakat alõnamamasõ ve teknik 
nedenlerden dolayõ toplulaştõrma yapõlamamõştõr. 1 600 ha�lõk bir sulama sahasõnda inşaatõn 1 
yõl gecikmesi halinde 1999 yõlõ fiyatlarõyla yõlda 8 trilyon TL net gelir kaybõna sebebiyet 
verilmektedir. 
 
DSİ Balõkesir 25.Bölge Müdürlüğü�nce yürütülen 4 adet sulama projesinde(41 227 ha) 
toplulaştõrma çalõşmalarõ (8 683 ha) da tamamlanmõş, ancak %21 seviyesinde bir sonuç elde 
edilmiştir. 
 
B) Bakanlar Kurulu Kararõ 
 
ATT�ne göre arazi toplulaştõrma yapõlmasõ öngörülen alanlarda, önce Bakanlar Kurulu Kararõ 
alõnmaktadõr. Her köy için, sõnõrlarõ ve alanlarõ belirtilerek alõnan bu karar önemli bir bürokratik 
işlemdir. 
 
Bu karar alõnmakla, Bakanlar Kurulu gibi bir yüksek kamu organõ otoritenin irade beyanõ ortaya 
konulmakta ve bir kesin uygulama iradesi belirlenmektedir. Ancak, bu karardan sonra köyde 
çifte ekseriyete dayalõ muvafakat sağlanmaya çalõşõlmaktadõr. Bu ekseriyetin sağlanamamasõ 
durumunda, hem bu karara dayalõ olarak başlatõlmõş olan sulama tesisleri yapõmõ işleri, birçok 
yatõrõmlar da gerçekleştikten sonra, kesintiye uğramakta ve hem de Bakanlar Kurulu otoritesi 
zedelenmektedir. 
 
C) Uygulamada Karşõlaşõlan Sorunlar 
 
DSİ sulama projesi sahasõnda kalan köylerde Bakanlar Kurulu Kararõ ile arazi toplulaştõrma 
yapõlacağõ hükme bağlanmaktadõr. 
 
1.KHGM�ce yürütülmekte olan arazi toplulaştõrma çalõşmalarõnõn dayanağõ olan Arazi 
Toplulaştõrma Tüzüğü, Türk Medeni Kanunun 678.maddesindeki �arazinin yarõsõndan çoğuna 
malik bulunan ve sayõca maliklerin 2/3�ünü oluşturan kişilerce karar verilirse, bu karar proje 
alanõndaki bütün malikleri bağlar� hükmüne istinaden isteğe bağlõ toplulaştõrmayõ 
öngörmektedir. Sulama alanõ içinde kalan bazõ köylerde muvafakat alõnamamasõ sonucu sulama 
projelerinin yürütülmesi engellenmekte, öngörülen zaman içinde gerçekleştirilememekte ve 
bazõ projelerde sulama inşaatlarõnõn durmasõ noktasõna gelmiş bulunmaktadõr. 
 
2.KHGM uygulamayõ köy bazõnda yapmaktadõr.Bu durumda, toplulaştõrma uygulamalarõnda 
sõnõrlardaki arazilerin bazõlarõ yola bazõlarõ da sulama kanallarõna cephesi bulunmamakta bu da 
toprak kayõplarõna ve köy sõnõrlarõnõn Kadastro Müdürlüklerince revize edilmesi gereken bir 
sorun olarak ortaya çõkmaktadõr. Köy sõnõrlarõnõn düzeltilmesi ise her zaman mümkün 
olmamaktadõr. 
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3.Sulama yapõlmasõ öngörülen saha içinde bazen toprak sahiplerinin muvafakatlarõ alõnmamasõ 
yanõnda bazõ köylerde ise �teknik nedenler� olarak tanõmlanan toprak sağlõğõ, arazi eğiminin 
çok yüksek olmasõ gibi nedenlerle toplulaştõrma yapõlamamaktadõr. 

  
4.Sulama inşaatõnõn ayrõ kurum, toplulaştõrmanõn ayrõ kurumlar tarafõndan yapõlmasõ ve her iki 
işin ayrõ yükleniciler tarafõndan yürütülmesi, başlama ve bitiş tarihlerindeki farklõlõklar 
sebebiyle arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ sulama tesisleri yapõmõna paralel olarak 
yürütülememektedir. 
 
5.Toplulaştõrma çalõşmalarõnõn işin gereği olarak sulama ile birlikte yürütülmesi gerekli ve     
zorunludur. Böyle olunca planlama aşamasõndan uygulama aşamasõna kadar her an birbirinden 
etkilenen bu iki işin farklõ kurumlar tarafõndan yürütülmesi sonucunda ne kadar özen gösterilse 
bile koordinasyon sağlamak her zaman mümkün olmamakta,bu da toplulaştõrma 
çalõşmalarõndan beklenen verimi almayõ zorlaştõrmaktadõr.      
 
Bu durumlarda, sulama tesisleri yapõmõ mülkiyet sõnõrlarõna bağlõ kalõnmadan projelendirildiği 
için toprak sahiplerinin engellemeleri ile karşõlaşõlmakta ve tesislerin yapõmõ durdurulmaktadõr. 
 
F.3.2.1.2.2.2.TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI 
 
TRGM çalõşmalarõnõ, 3083 sayõlõ �Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarõm 
Reformu Kanunu �uyarõnca yürütmektedir. 3083 sayõlõ Kanun, isteğe bağlõ arazi 
toplulaştõrmasõnõ özendirici hükümlere sahip olmakla birlikte, zorunlu toplulaştõrmayõ da 
benimsemiştir. Özellikle sulama tesisleri yapõmõ düşünülen alanlarda zorunlu toplulaştõrma 
gereklilik arz etmektedir. 
 
3083 sayõlõ �Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarõm Reformu Kanunu�nun 
1.maddesinin e fõkrasõ ile 6.maddesi arazi toplulaştõrmasõnõn hangi koşullarda ve nasõl 
yapõlabileceğine açõklõk getirmektedir. 1. Maddenin c fõkrasõ ekonomik üretime imkan 
vermeyecek şekilde parçalanan tarõm topraklarõnõn gerektiğinde ve imkanlar ölçüsünde 
genişletilmesi suretiyle de toplulaştõrõlmasõnõ, tarõm arazisinin ailenin geçimini sağlamaya ve 
aile iş gücünü değerlendirmeye yeterli olmayacak derecede parçalanmasõnõ ve küçülmesini 
önlemeyi amaçlamakta, 6.maddesi ise �bunu gerçekleştirmek için uygulama alanlarõnda ilgili 
kuruluşça, isteğe bağlõ veya maliklerin muvafakatõ aranmaksõzõn toplulaştõrma yapõlabileceğini 
belirtmektedir. 
 
Bu kanun; toprağõn verimli olarak işletilmesi, verimin arttõrõlmasõ, tarõm arazisinin korunmasõ 
ve parçalanmanõn önlenmesi, az topraklõ ve topraksõz çiftçilerin topraklandõrõlmasõ, çiftçilerin 
eğitilmesi ve bölgenin sosyal yapõsõnõn iyileştirilmesi amaçlarõnõ kapsamaktadõr. 
 
DSİ�ce inşaatõ sürdürülen Harran Ovasõndaki 150 000 ha�lõk alanda arazi toplulaştõrma 
çalõşmalarõ GAP İdaresi Başkanlõğõ ve Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü�nce yürütülmektedir.  
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Toplulaştõrma projelerinin uygulanmasõna 1988 yõlõnda başlanmõş olup, öncelikle Ceylanpõnar 
ilçesi İkicõrcõp Bölgesinde 20 700 ha alandaki çalõşmalar tamamlanmõştõr ve 1990 yõlõnda 
tescilleri sağlanmõştõr. Aynõ yõllarda etüd çalõşmalarõ sonunda Harran Ovasõ genelinde 
toplulaştõrma projeleri yapõlmasõna karar verilmiştir. 
 
GAP Bölge Kalkõnma İdaresi Başkanlõğõ ile Toprak Reformu Genel Müdürlüğü�nce Harran 
Ovasõnda sulamaya açõlacak,  20 024 ha�lõk bölgede toplulaştõrma 1995 yõlõ hasat dönemi 
sonunda tamamlanmõş, yer teslimi yapõlmõştõr. 

 
Harran Ovasõ çalõşmalarõ üç ayrõ proje olarak yürütülmüş 20 024 ha�lõk alana ilave olarak, 
Şanlõurfa merkez ilçe sõnõrlarõ içinde 45 750 ha alanõ ve 69 köyü kapsayan alanda tescil 
işlemleri de 1996 yõlõnda tamamlanmõş ve yer teslimleri yapõlmõştõr. 
 
42 703 ha�lõk alanõ ve 65 köyü kapsayan 2. Projede ise tescil ve yer teslimi yapõlmõş, tescil 
işlemleri 1996 ve 1997 yõllarõ içinde tamamlanmõş, yeni parseller sahiplerine teslim edilmiştir. 
 
Yukarõda belirtilen alanlarda, ortalama parsel büyüklüğü toplulaştõrmadan önce 13 da iken, 
toplulaştõrma sonrasõnda, 73 da çõkmõştõr. (Bu ortalama, DSİ sulama projelerinin parselleri 
parçaladõğõ dikkate alõnarak hesaplanmõştõr.) 
    
A) GAP�daki Uygulamalarda Karşõlaşõlan Sorunlar  
 
1.3083 sayõlõ �Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarõm Reformu Kanunu� 
adõndan anlaşõldõğõ gibi, sulama alanlarõnda yapõlacak Arazi Düzenleme projelerini 
kapsamaktadõr. Sulama tesisleri yapõmõ aşamasõnda arazi toplulaştõrma yapõlmasõ zorunludur. 
Durum böyle olunca, sulama çalõşmalarõ ile arazi düzenleme çalõşmalarõ arasõnda tam bir 
eşgüdüm kurulmasõna ihtiyaç vardõr. Ancak, özellikle arazi düzenleme projelerinin iskeletini 
sulama projeleri oluşturmaktadõr. Sulama projelerindeki herhangi bir gecikme arazi düzenleme 
çalõşmalarõnõn bütünü ile aksamasõna neden olmaktadõr. Bu nedenle iki çalõşma arasõnda 
uygulama programõ bakõmõndan da tam bir paralellik kurulmasõ gerekmektedir. 
 
2.Sulama projeleri kapsamõnda ele alõnan sanat yapõlarõnõn konum ve boyutlarõ bakõmõndan da 
arazi düzenleme çalõşmalarõ ile tam bir karşõlõklõ ve etkileşimli eşgüdüme gerek vardõr. Arazi 
düzenleme çalõşmalarõ içinde, zaman zaman özellikle yol ağõ büyük ölçüde değiştirilmektedir. 
Sulama sanat yapõlarõ ise, eski durumdaki yol, dere konumu esas alõnarak projelendirildiğinde, 
uygulama da gözlemlendiği gibi, arazi düzenleme projesinde kaldõrõlmõş bir yol üstüne menfez 
projelendirilmesi, sifon ya da bask yerlerinin, kanal-yol kesişme noktalarõ dõşõna düşülmesi ile 
ya da yeni yol genişliği dikkate alõnmadõğõnda, sifon veya bask genişliğinin yol genişliğinden az 
veya büyük olmasõ ile karşõlaşõlmõştõr. 
 
Açõklanan nedenlerle, sulama tatbikat projelerinde sanat yapõlarõ  yer ve boyutlarõnõn 
belirlenmesi sõrasõnda kesinlikle arazi düzenleme projeleri  ile karşõlõklõ-etkileşimli bir 
eşgüdüm kurulmasõ gerekmektedir. 
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3.Arazi düzenleme çalõşmalarõ sõrasõnda, sulama tesisleri (kanal-kanalet-sanat yapõlarõ), işletme-
bakõm yollarõ ve diğer ortak kullanõm alanlarõ için gerekli olan hizmet alanlarõ ihtiyacõ, köy genel 
sõnõrlarõ içinde Hazine arazisi bulunduğu takdirde, bu topraklardan karşõlanmõş, köy genel 
sõnõrlarõ dahilinde Hazine mülkiyetinde arazi bulunmadõğõ takdirde, toprak sahiplerinden eşit 
oranda kesintiler yapõlarak karşõlanmõştõr. Fakat bu uygulamanõn yasal dayanağõ olmayõp ileride 
getireceği sorunlarõn neler olacağõ dikkatlerden kaçmaktadõr. Şöyle ki, yapõlan bu uygulama ile 
Hazine arazisi olan köyler ile olmayan köyler arasõnda kendi içinde adaletsizlik yaratõlmakta, 
KHGM�nün uygulamasõ ile de çelişki arz etmektedir. 
 
4.GAP Bölgesinde dar kapsamlõ kabul edilecek bir toplulaştõrma uygulanmaktadõr. Çalõşmalarõn 
temel amacõ, özellikle GAP bölgesinde �salt sulama tesisleri yapõmõ dolayõsõyla oluşacak 
parçalanmanõn önlenmesidir� denilebilir. Bu bölgede örneğin köy yerleşim alanlarõ planlamasõ, 
köy imarõ sorunu dikkate alõnmamõştõr. Oysa batõ ülkeleri, toplulaştõrmayõ köy geliştirme ya da 
köy yenileme ile birlikte ele almakta ve uygulamaktadõr. 
 
Bu kapsamda, kõrsal topraklarõn tarõm dõşõ amaçlara tahsisi sorununu en aza indirmek ve bu 
amaçla tarõm işletmelerinin işlevlerini, araç-gereçlerini, yetiştirdikleri ürünleri ya da hayvanlarõn  
ihtiyaçlarõnõ en uygun biçimde karşõlayacak işletme ve mekan planlamasõ; 
 
GAP bölgesinde sulama ile verimliliğin çok yüksek oranda artmasõ sonucu yakõn gelecekte çok 
büyük gelir artõşõ gerçekleşecektir. Bunun sonucu bugün düzensiz, sağlõksõz, topraklarõn tarõmsal 
kullanõmõna gereken özeni göstermeyen yapõlaşma ve yerleşimlerin önüne geçilmesi mümkün 
olamayacağõ gibi daha sonra yapõlacak köy imar çalõşmalarõ da çok pahalõya mal olacaktõr. 
 
F.3.2.2. SORUNLAR     
 
F.3.2.2.1. YASALARDAKİ FARKLILIKLAR 
 
Daha önce de açõklandõğõ gibi Türkiye�de toplulaştõrma ile ilgili iki ayrõ mevzuat ve iki ayrõ 
kurum bulunmaktadõr. Bunlar toplulaştõrma çalõşmalarõnõ Türk Medeni Kanunu�nun 
678.maddesine göre yürüten Başbakanlõğa bağlõ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) ile 
çalõşmalarõnõ 3083 sayõlõ Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair  Tarõm Reformu 
Kanununa dayalõ olarak yürüten Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõ�na bağlõ �Tarõm Reformu Genel 
Müdürlüğü� (TRGM) dür. 
 
KHGM toplulaştõrma hizmetlerini tüm ülke düzeyinde yürütmekle birlikte, TRGM yalnõz reform 
bölgesi ilan edilen yerlerde yapabilmektedir. 
 
Ülkemizdeki arazi toplulaştõrma projelerinin uygulanmasõndan sorumlu iki ayrõ kuruluşun ve iki 
ayrõ yasal düzenlemenin bulunmasõ sonucunda, 3083 sayõlõ Kanuna göre yapõlan toplulaştõrma 
uygulamalarõnda bazõ köylerde yeterince hazine arazisi varsa ortak kullanõm alanlarõ sebebiyle  
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kesinti yapõlmamakta, hazine arazisi yoksa toprak sahiplerinden %11�e varan kesintiler 
yapõlmaktadõr. Arazi Toplulaştõrma Tüzüğüne göre yapõlan uygulamalarda ise ortak kullanõm 
alanlarõ için toprak sahiplerinden %10�a kadar kesinti yapõlmaktadõr. İki ayrõ yasa ile yürütülen 
uygulamalar sonucunda toprak sahiplerine farklõ işlem yapõlarak, bir kõsmõ mağdur edilmekte bir 
kõsmõ ise ödüllendirilmektedir. 
 
Bir diğer farklõlõk ise 3083 sayõlõ Kanuna göre yapõlan uygulamalarda toplulaştõrmada zorunluluk 
bulunmasõ Arazi Toplulaştõrma Tüzüğüne göre yapõlan uygulamalarda ise muvafakat�a  ihtiyaç 
duyulmasõdõr. 
 
Diğer bir husus ise 3083 sayõlõ Kanuna göre yapõlan toplulaştõrmalarda dağõtõm normundan daha 
küçük parçalara rõzaen ve hükmen taksim ve ifraz işlemlerine izin verilmemektedir. Ancak Arazi 
Toplulaştõrma Tüzüğüne göre yapõlan uygulamalarda böyle bir kõsõtlama olmadõğõndan ülke 
çapõnda tarõm arazilerinin parçalanmasõ ve bölünmesi önlenememektedir.  
 
Ülkemizde sulamaya açõlmõş olan alan toplam 4.2 milyon hektara ulaştõğõ halde yapõlmõş olan 
toplulaştõrmanõn 350 bin hektarõn altõnda olmasõ, olmasõ gerekenin ne kadar gerisinde 
olunduğunun bir göstergesidir. Önümüzdeki yõllarda sulamaya açõlacak alanlarõ da düşünen bir 
toplulaştõrma politikasõna acil ihtiyaç vardõr. 
 
Toplulaştõrma gereği yalnõz tarõm için gerekli bir uygulama olmayõp, ulusal ekonomi ve kaynak 
kullanõmõnõn rasyonelleştirilmesi için de bir zorunluluk gibi görülmektedir. Zira, yalnõz GAP 
alanõnda sulama kanalõ, servis yollarõ için gerekli alan 51 bin hektar ve bu alanõn yaklaşõk % 83� 
ü� özel mülkiyetten geçmektedir. Bu amaçla kamulaştõrõlmasõ gereken alan 42.330 hektardõr. 
Aynõ alanda GAP Ulaşõm Altyapõ hizmetleri kapsamõnda Karayollarõ genel Müdürlüğünce 
değişik niteliklerde yapõlacak karayollarõnõn uzunluğu 1000 Km. yi geçmektedir ve ihtiyaç 
duyulan alan 10.408 hektardõr. Karayollarõnõn geçeceği güzergahõn yaklaşõk % 40� õ özel mülk 
olup, bu amaçla kullanõlacak alanõn 4.163 hektarõ kamulaştõrma yolu ile sağlanacaktõr. Yalnõz 
sulama ve karayolu için GAP alanõnda kamulaştõrõlmasõ gereken arazi toplam 46.493 hektardõr. 
1999 yõlõ fiyatlarõ ile bu kadar alanõn kamulaştõrma bedeli minimum 465 trilyon TL. dõr. Oysa 
toplulaştõrma ile bu ihtiyaç para ödenmeden sağlanabilecektir. Bu paranõn bir kõsmõ ile yapõlacak 
toplulaştõrmalarla tarõmsal yapõdan kaynaklanan birçok sorun giderilebilecektir. 
 
Ülkenin diğer yörelerinde yapõlan kamu yatõrõmlarõnõn benzer amaçlõ kamulaştõrmalarõ da dikkate 
alõnõrsa, kamulaştõrma için gerekli para katrilyonlara ulaşmaktadõr ki, bu durum ülkenin 
finansman kaynağõnõn kötü kullanõlmasõna yol açmaktadõr. 
 
Kaynak kullanõmõnõn rasyonelleştirilmesine ve tarõmsal yapõnõn iyileştirilmesine hizmet eden 
toplulaştõrma konusunun, uygulamada yetersizliği iyice ortaya çõkmõş bir tüzük ve uygulanmasõ 
belirli alanlarda mümkün olan bir yasa ile çözmek mümkün değildir.Bu nedenle belirtilen bu 
çelişkilerin yeni bir çerçeve yasa ile mutlaka giderilmesi gerekmektedir. 
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F.3.2.2.2. KADASTRO PAFTALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ, KADASTRONUN 
YENİLENMESİ 
 
Arazi toplulaştõrmasõ, büyük ölçüde tarõmsal alanda toprak mülkiyeti sisteminin yeniden 
düzenlenmesi anlamõna gelmektedir. Bu nedenle ilk tesis kadastrosu ile oluşturulan kadastro 
planlarõ ve tapu kütükleri arazi düzenleme çalõşmalarõnda dayanõlacak yasal ve zorunlu bilgi ve 
belgeler olmaktadõr. 
 
Türkiye Kadastrosunda genellikle karşõlaşõldõğõ üzere kadastro paftalarõnõn sayõsallaştõrõlmasõ 
sonucunda elde edilen yüzölçümleri ile tapu kayõtlarõndaki yüzölçümleri arasõnda zaman zaman 
yanõlma sõnõrlarõnõ önemli ölçüde aşan farklar oluşmaktadõr. Bu farklõlõklarõn giderilmesi 3402 
sayõlõ Kadastro Kanunun 41.maddesi uyarõnca yapõlmakta ise de uygulamada zaman zaman 
zorluklarla karşõlaşõlmaktadõr. Bazõ durumlarda kadastronun yenilenmesi gündeme gelmektedir. 
Bu da uygulamada önemli ölçüde zaman kaybõna sebep olmaktadõr. Bu sorunun çözümü için 
yasal yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadõr. 
 
Kadastro çalõşmalarõnõn hõzlõ yapõlmasõndan dolayõ malik adlarõnda kişinin nüfus kaydõna 
uymayan yazõmlar, çoğu zaman kişilerin baba adlarõnõn kaydedilmemesi ya da hatalõ 
kaydedilmesi gibi yanlõşlõklarõn çözüme kavuşturulmasõnda büyük güçlüklerle karşõlaşõlmaktadõr.  
 
Bir köyün kadastrosundan sonra tüm kadastro tespitlerine veya bir kõsmõna yapõlan itirazlar 
sonucunda yargõ organõnca bir karara bağlanamayan davalõ parseller  bir bütün olarak kabul 
edilmekte ortak kullanõm ihtiyacõ kesilerek olduğu yerde bõrakõlmakta ise de bu tüm parsellerle 
ilgili davalarõn sonuçlanmasõ durumunda önceki durumuna göre karar çõkmasõ halinde konunun 
çözüme kavuşturulmasõnda sõkõntõlar ortaya çõkmaktadõr. Bu durumu önlemek için 
toplulaştõrmaya başlandõğõ tarihte, davalarõn son durumlarõnõn tesbit edilerek ilgili mahkemelere 
davalarõn karar aşamasõndan alõnacak kararõn uygulamada sorun yaratmayacak şekilde alõnmasõnõ 
sağlamak büyük önem kazanmaktadõr. Aynõ şekilde hisse hatalõ parsellerden dolayõ sorunlar 
yaşanmaktadõr. 
 
Yukarõda belirtildiği üzere kadastro paftalarõndan ve tapu kayõtlarõndan kaynaklanan hatalar 
sebebiyle sağlõklõ bir şekilde maliklerin bütün topraklarõnõ biraraya getirecek toplulaştõrma 
yapõlamamaktadõr. Bu nedenle, toplulaştõrma ilan edilen sahada kadastro yenileme çalõşmalarõ 
veya ikinci kadastro toplulaştõrmadan önce yapõlmalõdõr. Böylece kadastrodan doğan hatalar 
giderilip, arazilerin gerçek sahiplerine intikalleri yapõlmalõdõr. Bu durum aynõ zamanda o 
yöredeki arazi davalarõnõn büyük ölçüde azalmasõnõ da sağlamõş olacaktõr. 
 
F.3.2.2.3. TEKNİK SORUNLAR 
 
Sulama projesi ile toplulaştõrma projesi birbiriyle doğrudan bağlantõlõ olan projeler olup, birinde 
yapõlacak en ufak bir değişiklik, diğerini çok büyük oranda etkilemektedir. Projelerin yürütülmesi 
sõrasõnda zorunlu değişiklikler yapõlabilmektedir. Yapõlan bu değişikliklerin birinden 
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diğerine zamanõnda yansõtõlmamasõ durumunda mükerrer iş yapõlmakta, zaman ve iş gücü kaybõ 
olmakta ve en önemlisi de inşaata paralel toplulaştõrma yürütülemediğinden sulama projelerinin 
gerçekleşmesinde önemli oranda aksamalar ortaya çõkmaktadõr. Bir diğer önemli husus ise 
mutlaka tatbikat projeleri memleket koordinat sistemine göre koordinatlõ olmalõ, inşaatlar bu 
koordinatlara göre yapõlmalõdõr. Bu yapõlmadõğõ takdirde toplulaştõrma projesi ile sulama 
projesi arasõnda uyumsuzluklar ortaya çõkmakta, bunun çözümü de güç olmaktadõr.  
 
F.3.2.2.4. FİNANSMAN SORUNLARI 
 
Ülkemizde hemen hemen tüm konularda finansman sõkõntõsõ çekildiği bir gerçektir. Arazi 
toplulaştõrmasõna ayrõlan kaynaklar da yetersizdir. Bununla birlikte, arazi toplulaştõrmasõ yapan 
gerek Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gerek Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü  bütçeleri 
incelendiğinde, bütçede yatõrõma ayrõlan payõn oransal olarak oldukça düşük olduğu 
görülmektedir. Bu kuruluşlarõn bütçesinde cari harcamalarõn ve personel giderlerinin büyük bir 
yer tuttuğu görülmektedir. 
 
Bu olgu ülkemizde birçok kamu kuruluşunda olduğu gibi, bu örgütlerimizin de çok pahalõ 
çalõştõğõnõ göstermektedir. Kurumlarõn yaptõklarõ işlere göre ihtiyacõndan çok fazla personel 
istihdam ettiği, özellikle kalifiye olmayan elemanlara örgüt bu örgütlerin ihtiyacõ olmadõğõ 
görülmektedir. 
 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bütçesinde geçici personel için ayrõlmõş olan ücret tutarõ 
topraksu hizmetleri için ayõrdõğõ pay kadardõr. Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü  bütçesinde 
toplam yatõrõmlara ayrõlan pay % 40� õn altõndadõr. Bunlar içerisinden bina yatõrõmlarõ gibi 
hizmetle doğrudan ilişkili olmayanlar düşüldüğünde, arazi düzenlemeleri için ayrõlan payõn çok 
az olduğu ortaya çõkmaktadõr. 
 
Zaman zaman yayõnlanan tasarruf genelgeleri ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadõr. Bu 
genelgelere göre personel ücretleri, aydõnlanma, õsõtma, haberleşme, kira, su gibi carõ giderleri 
azaltmak mümkün olmamakta, daha çok yatõrõm giderleri kõsõlmaktadõr. Sonuçta asõl işlerini 
yapamayan ama cari harcamalarõ yapan örgütler haline dönülmektedir. 
 
Yukarõda arzedilen sebepler ve uygulamada karşõlaşõldõğõ üzere; sulama inşaatlarõ için ayrõlan 
ödenekler ile toplulaştõrma için ayrõlan ödenekler hektar bazõnda aynõ olmamaktadõr.Bundan 
dolayõ da toplulaştõrma inşaata paralel olarak sürdürülememektedir. 
 
F.3.2.2.5. KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ 
 
Arazi konusu tüm sektörlerin uygulamasõ ile ilgili bir konudur. Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn 
önemli bir kesimi yaptõğõ uygulamalarla şöyle veya böyle arazi ile ilgili tasarrufta 
bulunmaktadõr. Araziye ilişkin ölçüm, kayõt ve haritalarõn hazõrlanmasõ ve hizmete sunumu 
TKGM �nün görev alanõnda bulunmaktadõr. TKGM tarafõndan hazõrlanan bu veriler, DSİ Genel 
Müdürlüğünden Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü� ne, Tarõm Reformu Genel Müdürlüğünden 
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Karayollarõ Genel Müdürlüğüne, Enerji Bakanlõğõnõn birçok kuruluşundan yerel yönetimlere 
kadar daha birçok kurum ve kuruluş tarafõndan kullanõlmakta, bu kurum ve kuruluşlar arazi 
üzerinde yaptõğõ uygulama ve yatõrõmlarla yeryüzünü sürekli olarak değiştirmektedir. 
 
Kurum ve kuruluşlarõn yaptõğõ uygulamalar, diğer kurum ve kuruluşlarõn yaptõğõ veya yapacağõ 
uygulamalarõ etkilemektedir. Öyle olunca arazi üzerinde faaliyet gösteren tüm kesimler birbiri 
ile etkileşim halinde bulunmaktadõr. 
 
Bir kurumun yaptõğõ uygulama diğerlerinin yapacağõ uygulamalar için hareket noktasõ 
olabilmektedir. Örneğin DSİ tarafõndan yapõlan bir sulama yatõrõmõ, Tarõm Reformu Genel 
Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafõndan yapõlacak arazi düzenlemelerinin 
omurgasõnõ oluşturmaktadõr. Veya Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ tarafõndan yapõlan büyük 
ölçekteki planlar, belediyelerin yaptõğõ 1/5000 ve 1/1000 lik planlarõn ana hatlarõnõ ortaya 
koymaktadõr. 
 
Kurum ve kuruluşlarõn yaptõğõ bazõ yatõrõmlar ise diğer kurumlarõn yapacağõ uygulamalara 
dõşsal fayda sağlamakta, bu olgu da önemli ölçüde kaynak ve zaman tasarrufu sağlamaktadõr.  
 
Bu olgu kamu yönetiminde oldukça yoğun bir koordinasyon gereksinimi doğurmaktadõr. 
Türkiye�de kamu yönetiminin en zayõf olan yanõ koordinasyon eksikliğidir denilebilir. Kamu 
yönetimimizde işler hem gereğinden fazla parçalanmõş, bu parçalar farklõ farklõ kurumlara 
görev olarak verilmiş, hem de yeterli eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar göz ardõ edilmiştir. 
Çağdaş yönetimlerde her kurum kendisini kamu yönetiminin bir parçasõ olarak görmek ve 
birisinin yapacağõ uygulamayõ diğeri tamamlayacak şekilde organize olmak zorundadõr. 
Kurumlarõn kendi alanõnõ diğerlerinden bağõmsõz gibi görüyor olmasõ hem iş ve işlemlerin 
gereği gibi yapõlmamasõ, hem de kaynaklarõn kötü kullanõlmasõ sonucunu doğurmaktadõr. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarõ arasõnda yoğun bir koordinasyona gereksinim vardõr. Aynõ işi 
yapan kamu örgütlerinin günümüz gereklerine göre birleştirilerek çağdaş bir yapõya 
kavuşturulmasõ ve coğrafi bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ile koordinasyon konusunda çok 
önemli bir aşama gerçekleşmiş olacaktõr. 
 
Sulama projesi ile toplulaştõrma projesi birbiriyle doğrudan bağlantõlõ olan projeler olup, 
birinde yapõlacak en ufak bir değişiklik, diğerini çok büyük oranda etkilemektedir. Projelerin 
yürütülmesi sõrasõnda zorunlu değişiklikler yapõlabilmektedir. Yapõlan bu değişikliklerin 
birinden diğerine zamanõnda yansõtõlmamasõ durumunda mükerrer iş yapõlmakta, zaman ve iş 
gücü kaybõ olmakta ve en önemlisi de inşaata paralel toplulaştõrma yürütülemediğinden sulama 
projelerinin gerçekleşmesinde önemli oranda aksamalar ortaya çõkmaktadõr. Bir diğer önemli 
husus ise mutlaka tatbikat projeleri memleket koordinat sistemine göre koordinatlõ olmalõ, 
inşaatlar bu koordinatlara göre yapõlmalõdõr. Bu yapõlmadõğõ takdirde toplulaştõrma projesi ile 
sulama projesi arasõnda uyumsuzluklar ortaya çõkmakta, bunun çözümü de güç olmaktadõr.  
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Sulama inşaatõnõ yapan kurum ile toplulaştõrmayõ yapan kurumlarõn farklõ olmasõ sebebiyle 
uygulamada bir koordinasyona ihtiyaç duyulmaktadõr. Ancak, her kurum kendi açõsõndan olaya 
yaklaşmakta,dolayõsõyla her zaman koordinasyon sağlamak mümkün olmamaktadõr. Şöyle ki 
sulama inşaatõnõ yapan müteahhidin iş programõ ile toplulaştõrmayõ yapan müteahhidin iş 
programlarõ çakõşmamakta, her ikisinin farklõ ödenekleri olmaktadõr. 
 
Sulama inşaatõ ile toplulaştõrma birlikte yürütülmesi gerekirken yeterince koordinasyon 
sağlanamadõğõndan biri diğerini beklemek zorunda kalmakta bu durumda işler sürümcemede 
bõrakõlmaktadõr. Çoğu zaman da sonuçlandõrõlamamaktadõr. Halen Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü�nce Bakanlar Kurulu Kararõ alõnarak yürütülen DSİ sulama projelerinin  toplam 
404 262 ha sulama alanõnda 85.559 ha�lõk kõsmõnda toplulaştõrma gerçekleştirilmiş, 65.222 
ha�lõk kõsmõnda toplulaştõrma çalõşmalarõ sürdürülmekte, yaklaşõk %65�e tekabül eden 253.481 
ha�lõk sahada ise toplulaştõrma çalõşmalarõ gerçekleştirilmemiştir. 
 
F.3.3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR 
 
Türkiye�deki tarõm  işletmelerinde modern tarõm tekniklerinin uygulanmasõ, her tarlaya yol ve 
su ağõnõn ulaştõrõlabilmesi, tarõmsal çalõşmalarda zaman ve işgücü kayõplarõnõn en aza 
indirilmesi, tarõm işletmelerinin bölünmesinin önlenmesi için sulama alanlarõnda mutlaka arazi 
toplulaştõrmasõnõn yapõlmasõ ve ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine getirilmesi 
amaçlanmaktadõr. 
 
Arazi Toplulaştõrmasõ ile ilgili bu çalõşmanõn amacõ,  VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
döneminde kõrsal alanda üretim ve çalõşma koşullarõnõ iyileştirmek amacõyla tarõm arazilerinin 
verimli şekilde işletilmesini, toprak muhafaza,tarõmsal sulama,toprak õslahõ,ulaşõm ve kõrsal 
gelişim ile ilgili önlemlerin alõnmasõnõ güçleştirecek derecede parçalanmõş, dağõlmõş ve 
şekillerinin bozulmuş olduğu hallerde arazilerin yeniden düzenlenmesini sağlayacak olan 
çözüm önerilerini belirlemektir. 
 
Tarõm sektörünün ekonominin diğer sektörleri ile uyum sağlayacak bir yapõda olmasõ ülke 
ekonomisinin gelişmesi, toplumsal refahõn artmasõ, kaynaklarõn tam ve etkin kullanõmõ 
bakõmõndan önem taşõmaktadõr. Türkiye gibi sanayileşme ve gelişmesini yeterince 
gerçekleştirememiş bir ülkede bu önem daha da artmaktadõr. Tarõm sektörü üretim, piyasa ve 
üretim faktörü katkõlarõndan dolayõ ekonominin diğer sektörleri ile karşõlõklõ etkileşim 
halindedir. 
 
Türkiye�de tarõm sektörünün önceki yõllardan süregelen çeşitli sorunlarõ bulunmaktadõr. Sektör 
bu sorunlarõndan dolayõ ekonomiye yukarõda belirtilen katkõlarõ gereği gibi sağlayamamaktadõr. 
Tarõma yönelik olarak uygulamaya konulan birçok politika aracõ beklenen ve istenen sonucu 
vermemekte, hem tarõm kesiminde hem de diğer sektörlerde huzursuzluğa neden olmaktadõr.  

 
Var olan duruma bakõldõğõnda, tarõm sektöründe çalõştõğõ kabul edilen geniş bir kitlenin yaşam 
düzeyinin düşüklüğü, kentlerde ortaya çõkan gecekondu olgusu, toplumun önemli bir kesiminde 
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yetersiz beslenme, tarõm ürünlerinin bazõsõnda dõşsatõm şansõ oldukça düşük üretim fazlasõ, 
bazõlarõnda ise üretim açõğõ görülmektedir. Türkiye�de 4 milyondan fazla tarõm işletmesi olduğu 
bilinmektedir. İşletmeler arazi yönünden incelendiğinde 2/3� ünün 5 hektardan küçük olduğu 
görülür. 10 hektardan az araziye sahip işletmelerin oranõ ise % 86� dõr. 5 hektardan daha az 
araziye sahip işletmelerde ortalama parsel büyüklüğü 0,5 hektar olarak hesaplanmõştõr. Mevcut 
parsellerin bir kõsmõnõn müşterek veya iştirak halinde mülkiyet şeklinde olmasõ bir başka 
sorundur. 
 
Tarõm işletmelerinin arazi yetersizliği yanõnda çok parçalõ ve düzensiz parsellerden oluşmasõ 
modern tarõm tekniklerinin kullanõlmasõnõ, rasyonel çalõşmayõ engellemektedir. Müşterek veya 
iştirak halindeki mülkiyetlerde hissedarlar arasõnda sõnõr anlaşmazlõklarõ doğmakta, 
hissedarlarõn mülküne sahip çõkamamasõ  gibi nedenlerle akraba ve komşular arasõnda 
huzursuzluklar doğmaktadõr. Parsellerin birçoğunun yola cephesinin olmamasõndan doğan 
geçiş hakkõ davalarõ açõlmaktadõr. 
 
Ülkenin bazõ yörelerinde büyük toprak sahipliği söz konusudur. Sahip olduğu arazi varlõğõ 50 
hektardan fazla işletmeler toplam işletmelerin % 0,9� unu oluşturmakta ve ülkedeki işlenen 
topraklarõn % 17� sini elinde bulundurmaktadõrlar. Büyük toprak sahipliğinin köy sahipliği 
olarak ortaya çõktõğõ yörelerde bir veya birkaç toprak sahibi ile çok sayõda az topraklõ veya 
topraksõz köylü ailesi bulunmaktadõr. Toprak-insan ilişkilerinin bu halde bulunmasõ o yörelerde 
demokrasinin gelişmesini ve insanlarõn özgürleşmesini engelleyen önemli bir etmen olarak 
ortaya çõkmaktadõr. Büyük toprak sahipliğinin yaygõn olduğu yörelerde arazi, alan olarak her ne 
kadar büyükse de, çoğunlukla modern tarõm tekniklerini uygulayan kapitalist tarõm işletmeleri 
olmayõp, uygulamada yine parçalanõp kiracõlõk- ortakçõlõk şeklinde ekstansif olarak kullanõlan 
alanlar halindedir. 
 
Siyasal iktidarlar , oranõ ya da miktarõ seçimin yakõn olup olmadõğõna bağlõ olarak değişen 
destekleme fiyatlarõ ve girdilerde sübvansiyon uygulamalarõ ile  tarõm sektörünü 
desteklemektedirler. Seçim öncesi yõllarda ürün fiyatlarõ ve sübvansiyonlar yüksek 
tutulmaktadõr. Yüksek fiyat ve sübvansiyon uygulamalarõ küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelere biraz rahatlama getirmekte, marjinal işletmelere katkõsõ ihmal edilecek kadar az 
olmakta, büyük toprak sahiplerine hak etmedikleri bir kaynak transferini gerçekleştirmektedir. 
Büyük toprak sahiplerinin kolay yoldan elde ettikleri servetlerin genellikle tarõm dõşõ alanlara 
ve daha çok lüks tüketime harcandõğõ söylenebilir. Tarõmsal yapõyõ iyileştirmeden yapõlan 
destekleme uygulamalarõ zaten kõt olan kaynaklarõn israfõna neden olmaktadõr. 
 
Traktör ve makinalarõn kullanõmõnõn kaçõnõlmaz şekilde  artmasõ kõrsal kesimde yaşayan 
insanlarõn önemli bir kesimini gizli işsiz durumuna getirmiştir. Bununla birlikte var olan yapõ 
makinalarõn tam ve etkin kullanõmõnõ engellemektedir. Yapõsal sorunlarõndan dolayõ rasyonel 
çalõşamayan işletmelerde üretilen ürünlerin maliyeti dünya fiyatlarõnõn üzerinde 
gerçekleşmektedir. Maliyet yüksek olduğu için üretim fazlasõ ürünlerin dõşsatõm şansõ ortadan 
kalkmakta, ekonomiye kaynak sağlamasõ gereken sektör kaynak tüketir hale gelmektedir. 
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Geçmişte mer�a alanlarõ belirlenirken toprak ve topoğrafik özellikleri ile diğer belirleyicilerin 
ne kadar dikkate alõndõğõ kuşkuludur. Toprak yapõsõ ve topoğrafik özellikleri bakõmõndan mer�a 
olmasõ gereken alanlarõn tarla; tarla veya bahçe olmasõ daha doğru olan alanlarõn mer�a olduğu 
görülmektedir. Mer�a olmasõ gerekirken tarla haline getirilmiş alanlarda erozyon sorunu vardõr. 
Tarla veya bahçe olmaya uygun alanlardan mer�a içerisinde kalanlara tecavüzler olmakta, 
tecavüzler polisiye önlemlerle giderilememektedir. 
 
Tutarlõ bir tarõm politikasõnõn üretimi artõrma, kaynaklarõn tam ve etkin kullanõmõ ve 
geliştirilmesi gibi amaçlarõnõn olmasõ gerekir. Bu amaçlarõn gerçekleştirilmesi için Devlet, 
üretim tekniğinin geliştirilmesi, pazar ve pazarlama organizasyonlarõ, destekleme alõmlarõ, girdi 
sağlama, sübvansiyon uygulamalarõ, tarõmsal yayõm hizmetleri, yatõrõmõ teşvik uygulamalarõ 
gibi araçlar kullanmaktadõr ve kullanmaya da devam edecektir. Tüm uygulamalara karşõn 
Türkiye tarõmõ özlenen ve istenen düzeye gelememiştir. 
 
Sektörün bu günkü halinden üretici, tüketici, diğer sektörler ve siyasi otoritenin memnun 
olmadõğõnõ söylemek mümkündür. Kullanõlan araçlar etkisiz kalmaktadõr ve bu yapõ sürdüğü 
sürece etkisiz kalmasõ kaçõnõlmaz gibidir. Alõnan önlemler ve kullanõlan araçlar yalnõz o andaki 
sorunu kõsmen çözmekte, uzun dönemde sorunlar daha da büyümektedir. O anõ kurtarmak için 
kullanõlan araçlarõn maliyeti ülke için ağõr olmakta, kaynaklarõn tam ve etkin kullanõmõ 
sağlanamamaktadõr. 
 
Türkiye tarõm sektörünü yok sayamayacağõna göre -ki hiç bir ülke yok sayamamaktadõr- çağdaş 
ve bilimsel yöntemlerle yapõsal düzenlemelere gitmek zorundadõr. Doğal kaynaklarõnõ korumak 
ve geliştirmek, toprağõ verimli bir şekilde işletmek, ulusal ekonominin gereksinimlerini 
karşõlamak, istihdam olanaklarõnõ artõrmak, işletmecilerin örgütlenmesini ve girişim 
yeteneklerini geliştirmek;  işletmeleri büyüklük, sermaye, donanõm, teknoloji kullanõmõ ve 
bunlara bağlõ olarak gelir bakõmõndan optimize etmek; Türkiye�nin Avrupa Birliği ile entegre 
olmasõ sürecinde ortaya çõkmasõ kaçõnõlmaz olan sorunlara şimdiden çözüm üretmek için 
yapõsal sorunlarõ ortadan kaldõrmaya yönelik çalõşmalara başlamak ve uygulamak 
gerekmektedir. 
 
 
F.4. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ 

YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK 
POLİTİKALAR 

 
Özellikle sulama tesisleri yapõlmakta olan arazilerde toplulaştõrma, sulama tesisleri yapõmõ 
kadar gereklidir. Bu anlayõş, DSİ gibi büyük yatõrõmcõ devlet kuruluşlarõ da dahil olmak üzere 
bütün devlet kuruluşlarõnca ve meslek odalarõnca da benimsenmektedir. 
 
Sulama tesislerinin, parsel sõnõrlarõna bağlõ kalõnmadan projelendirilmesi durumunda, 
toplulaştõrma hem kamulaştõrma sorunlarõ yaratacağõ için hem de eski tarlalarõn uygun olmayan 
şekillerde parçalanmasõna neden olacağõ için toplulaştõrma zorunlu olmaktadõr. 
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Türkiye�de uzun zamandõr sulama tesisleri yapõmõ sürmekle birlikte, arazi düzenleme 
çalõşmalarõ 1961 yõlõnda ve dolayõsõyla yeni başlamõş durumdadõr. Sulama tesisleri 
projelendirilirken, şimdiye kadar çoğu zaman parsel sõnõrlarõna bağlõ biçimde projelendirilmeye 
ve dolayõsõyla sonuçta tarõmsal parsellerin daha fazla parçalanmalarõ ve şekillerinin bozulmasõ 
önlemeye çalõşõlmõştõr. Ancak, bu tür uygulama, dağõnõk durumdaki parsellerde sulama 
oranõnõn düşük kalmasõna neden olduğu gibi sulama tesisleri maliyetinde de % 30�lara varan 
artõşlar doğmasõna neden olmuştur. Bunun sonucu, sulama tesisleri yapõmõ ile eşgüdüm içinde 
arazi düzenleme yapõlmasõnõn gerekli olduğu sonucuna varõlmõştõr. 
 
Tarõm işletmelerinde modern tarõm tekniklerinin uygulanmasõ, her tarlaya yol ve su ağõnõn 
ulaştõrõlabilmesi, tarõmsal çalõşmalarda zaman ve işgücü kayõplarõnõn en aza indirilmesi tarõm 
işletmelerinin bölünmesinin önlenmesi için sulama alanlarõnda mutlaka arazi toplulaştõrmasõnõn 
yapõlmasõ zorunluluk olarak karşõmõza çõkmaktadõr. 
 
Yedinci Beş yõllõk kalkõnma planõna baktõğõmõzda Avrupa topluluğu ile bütünleşme en önemli 
hedef olarak belirlenmiştir. Bu nedenle ülkemiz tarõmsal yapõsõnõ süratle Avrupa Topluluğu 
normlarõna getirmek için arazi toplulaştõrma çalõşmalarõn bütün ülke düzeyinde gerçekleştirmek 
gerekmektedir. Şöyle ki; Avrupa Topluluğu ülkelerinde 1950 yõlõnda   15 milyon olan işletme 
sayõsõ 1980 yõlõnda 8,7 milyona, 1990 yõlõnda ise üye ülke sayõsõnõn artmasõna rağmen 7,8 
milyona düşmüştür. Topluluk ülkelerinde 1950 yõlõnda 6,8 hektar olan ortalama işletme 
büyüklüğü 1980 yõlõnda 16 ha, 1990 yõlõnda ise üye ülke sayõsõnõn artmasõna karşõlõk 16,5 ha 
yükselmiştir. Türkiye�de ise 1950 yõlõnda 2,2 milyon olan işletme sayõsõ 1980 yõlõnda 3,5 
milyona ,1990 yõlõnda ise 3,9 milyona çõkmõştõr. Ülkemizde 1950 yõlõnda 10 hektar olan 
ortalama işletme büyüklüğü 1980 yõlõnda 6 hektar, 1990 yõlõnda ise 5,9 ha düşmüştür.  
 
Ülkemizi topluluk üyeleri ile mukayese ettiğimizde tarõmsal üretim açõsõndan gerilerde 
kaldõğõmõz, bitkisel verimlilik bakõmõndan ise Avrupa ortalamasõnõn yarõsõna ulaşabildiğimizi 
görmeliyiz. Bunlarõn başlõca nedeni ortalama işletme büyüklüğünün topluluk üyeleri 
ortalamasõnõn 1/3�ü kadar olmasõndan ve işletmelerimizin çok parçalõ olmasõndan 
kaynaklanmaktadõr. 
 
Tarõmsal üretim artõşõ ve uzmanlaşmõş mal üretimi için tarõm işletmelerinin büyüklüğünü 
Avrupa ortalamasõna yaklaştõrmamõz gerekmektedir. Tarõmsal üretim artõşõnõn yanõ sõra, 
Türkiye�de tarõmsal bünyenin iyileştirilmesine ve arazi toplulaştõrõlmasõna ihtiyaç duyulmasõnõn 
bir başka nedeni de, Avrupa Birliğine üyelik talebimiz ve onlarõn tarõm sektörü ile uyum 
sağlamamõz ihtiyacõnõn olmasõdõr. Çünkü Avrupa Topluluğunda ortak piyasa şartlarõnõn 
gereklerini sektörün optimal boyuta ulaşmõş büyük işletmeleri yerine getirmektedir. Bu 
bağlamda fiyat ve pazar  politikasõ uyarõnca ortak fiyatlar, küçük işletmelere göre değil, daha 
çok büyük işletmelere göre belirlenmektedir. Dolayõsõyla Avrupa Topluluğundaki tarõmsal 
faaliyetler büyük işletmeciliği zorunlu kõlmaktadõr. Bu sebeplerden dolayõ da ülkemizdeki 
mevcut tarõmsal işletmelerde toplulaştõrma yapma zorunluluğu bulunmaktadõr.   
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Tarõm alanlarõnda Arazi Toplulaştõrmasõnõn gerekliliği vardõr. Ancak sulama alanlarõnda arazi 
toplulaştõrmasõ yapõlmasõ zorunluluk arz etmektedir. Ülkemiz arazilerinin    8,5 milyon ha�õ 
bugünkü koşullarda ekonomik olarak sulanabilmekte olup, bu miktarõn %30�una karşõlõk gelen 
2,5  milyon ha�õ DSİ Genel Müdürlüğü�nce, 2 milyon ha�õ KHGM�lüğü ve halk sulamalarõ 
olmak üzere toplam 4,5 milyon ha brüt alanõn sulu tarõma açõlmasõ sağlanmõş bulunmaktadõr. 
 
Türkiye�de 1961 yõlõnda başlayan ve günümüzde iki ayrõ devlet kuruluşu tarafõndan iki ayrõ 
yasal dayanakla yürütülmekte olan arazi toplulaştõrma çalõşmalarõ bu güne kadar 210 000 ha 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 120 000 ha Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü tarafõndan 
olmak üzere toplam olarak 330 000 ha alanda tamamlanabilmiştir. Buna göre Türkiye�de 1960 
yõlõnda başlayan toplulaştõrma çalõşmalarõ ile sulamaya açõlan toplam 4,5 milyar ha alanõn % 
7,5�luk kõsmõnda arazi toplulaştõrmasõ yapõlabilmiştir ki, gelişmiş batõ ülkelerinde bu oran % 
100 olup bu ülkelerin çok gerisinde kalõnmõştõr. 
 
Halihazõrda DSİ Genel Müdürlüğünün yatõrõm programõnda 3 milyon ha sulama projesi mevcut 
olup, bunun 700 000 ha tamamlanmõş, 630 000 ha�lõk sahada inşaat devam ediyor. 1,5 milyon 
ha�lõk sahanõn ise planlamasõ ve projesi hazõr ihale edilecek durumda, 300 000 ha�lõk sahaya ise 
henüz başlanmamõştõr. 1999 yõlõ fiyatlarõyla inşaatõ devam eden sulama projelerinin yatõrõm 
toplamõ 1 katrilyon TL�sõdõr. Toplulaştõrma yapõldõğõ takdirde yatõrõm maliyetlerinden %35-
40�a varan tasarruf sağlandõğõndan bugünkü koşullarda 350-400 trilyon TL inşaat maliyetleri 
azalacak, kamulaştõrma maliyetleri minimize edilecektir. Her parsele yol ve su ağõ 
sağlanacağõndan birim alandan en yüksek verim alõnacak, sulama oranõ % 50�den %100�e 
çõkarõlacak, işletme maliyetleri %40 azalacak, ürün pazarlama imkanlarõ artarak dõş ülkelerle 
rekabet etme imkanõ olacaktõr.  
 
GAP�ta 1,7 milyon ha arazinin sulamaya açõlmasõ planlanmõş olup, halen 200 000 ha�lõk saha 
sulanmakta, 160 000 ha�lõk sahada inşaat devam etmekte, 2010 yõlõ hedefine göre de projenin 
tamamõnõn sulamaya açõlmasõ öngörülmektedir. Bunlardan Reform bölgesi ilan edilen sahada 
halen DSİ�ce inşaatõ devam eden 58 000 ha�lõk sulama alanõnda TRGM�lüğünce yapõlacak arazi 
toplulaştõrma çalõşmalarõ 2,5 yõldõr yapõlamamõş, dolayõsõyla DSİ�ce yürütülen sulama 
inşaatlarõnda tarla sahiplerinin engellemeleri ile karşõlaşõlmaktadõr. 
 
Ayrõca toplulaştõrma sahasõ ilan edilen bu yerlerde kamulaştõrma yapõlamadõğõndan dolayõ da 
DSİ Genel Müdürlüğü aleyhine milyarlarca liralõk kamulaştõrmasõz el atma davalarõ 
açõlmaktadõr. Bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yõllarda halen inşaatõ devam eden  
15 000  ha�lõk Yukarõ Harran ovasõ,  9 000  ha�lõk  Harran  Ovasõ VI.  Kõsõm  inşaatõ ve 34 000 
ha�lõk Urfa ovasõ sulamasõ inşaatlarõnda ilerleme sağlanamayacaktõr. 
 
Bilindiği üzere, Atatürk barajõ göl alanõnda 1,2 milyon ha sahayõ sulayacak su hazõr beklemekte 
olduğundan önümüzdeki dönemde GAP�taki sulama inşaatlarõnõn dõş kredi sağlanarak yapõmõ 
hõzlandõrõlarak 5 yõl içinde 400 000 ha sahanõn sulamaya açõlmasõ söz konusudur. Sulamalara 
paralel olarak toplulaştõrma hizmetlerinin yürütülememesi durumunda GAP�ta öngörülen 
hedefler planlanan sürelerde gerçekleştirilemeyecektir. 
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Avrupa Topluluğuna girme aşamasõndaki ülkemizin bu ülkelerle tarõmda rekabet edebilmesi 
ancak sulama alanlarõnda arazi toplulaştõrmasõnõ gerçekleştirmesi halinde mümkün 
görülmektedir. 
 
Türkiye�de tarõm alanlarõnda arazi toplulaştõrmasõnõn gerçekleştirilmesi için acil olarak Arazi 
Toplulaştõrmasõ Çerçeve Kanununa ihtiyaç duyulmaktadõr. Avrupa Topluluğuna girmeye 
hazõrlanan ülkemizin tarõm alanlarõnda arazi toplulaştõrmasõnõ yapabilmesi için hazõrlanacak 
Arazi Toplulaştõrmasõ Çerçeve Kanunu�nda kamu yararõnõn gerektirdiği hallerde zorunlu 
olacak, ortak kullanõm alanlarõ için kesinti yapõlmasõnõ öngörecek, işletmelerin küçük parçalara 
bölünmesini önleyecek ve bu hükümlere yer verecek şekilde ivedilikle yasal düzenleme 
yapõlmasõ gerekli görülmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


