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ÖNSÖZ 

Harta, Tapu ve Kadastro Sektörünün çalışma amacı ve hizmet alanı, 
a. fer türlü ekonomik, sosyal ve turistik kamu hizmet projeleri ile 

Bayındırlık re İman Plân ve projelerinin hazırlanmasında ve sonraki yersel 
uygulama1anıda gerekli ve temel dayanak olan Harita ve plânlarının hazırlan¬ 
masını , 

b. Czel ve tüzel kişi veya kurumlara ait mülklerin ve üzerinde iliş¬ 

ki kurulmuş luluııan hşk ve yükümlülüklerin güven altına alınması yönünden ge¬ 
rekli olanKalastro ve tapulamaya ve buna dayalı Kadastro plân ve haritaları¬ 
nın hazırlamasını ve sicillerinin oluşturulmasını kapsamaktadır. 

Hahg. konu ve alanda olursa olsun, öngörülen hizmetlerin belirli bir 
süre içinde gerekli üretim sonucuna eriştir ilebilmesi ve bu amaçla geçerli 
ve tutarlı b,r plânlamasının hazırlanabilmesi, her şeyden önce, var olan ko¬ 
şul ve olana; durumlarının yanısıra, plânlanması istenen veya gereken hizmet 
veya ürünün ıemleket çapında büyüklük ve niteliğiyle gelişme hızı ve yönünün 
ve bunları etkileyen nedenlerin saptanması ve yakın bir kesinlikle bilinmesi¬ 
ne bağlı bulmmaktadıri 

Geçe'li ve tutarlı bir plânlama için öncelikle uzun süreli ve duyarlı 
İStetİkEel bilgelerle sağlanmış bilgi ve temel verilere gereksinim görülmekte 
ve güvenlik ‘.azanmış bu belgelerin göz önünde tutulup yeterince değerlendiril¬ 
melerinde dezorunluk bulunmaktadır. 

Plân.anacak çeşitli konu ve hizmet dallarında bugün Plân öncesi dö¬ 
nemine veya laha evvelki plânlı dönemlere kıyasya daha geniş ve yeterli gö¬ 
züken istati;sel bilgiler derlenmiş ve değerlendirilmiş bulunmakta ise de, 

Tapulama ve kadastro hizmetlerinin Planlanabilmesi yönünden temel olacak el¬ 

verişli ve kssin veri ve bilgiler şimdilik yeterince bulunmamaktadır. 
Diğer hizmetlerden farklı olarak çeşitli harita alımı ile Tapu ve Ka¬ 

dastro hizmetleri ilerde de açıklanacağı gibi büyük ülçüde, yörenin engebe 
bitki durumu ve örtüsü, yapıt sıklığı, parsel büyüklüğü ve adedi,parsel değe¬ 

ri ve biçimi ile geometrik yerleşme şekli ve gene yöresel iklim, ekonomik ve 
sosyal koşul.ar gibi değişik etkenlere bağlı bulunmakta ve 6? İl, 572 ilçe, 
888 Bucak 13>7 belediye ile 35304- köjrü içine alan 700.000 Km2 lik büyük 
bir alanı kapsamaktadır» 

Böylice sözü edilen çok sayıdaki etkenlerin, sektörün üretim hızına 

ve verimine .atkı ve etkileri de çeşitli yön ve derecelerde olkaktadır* 
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Sadece arazi koşullan dikkate alınarak etkenler, engebe durumu,bit- 

örtiisii, parsel niteliği ve mülkiyet durumu olmak üzere 4- ana grupta top - 
mış sayılsa ve özelliklerinin de kolay, normal ve zor olkak üzere gene üç 

irgen derecede sınıflandırılmaları yapılsa bile, Harita, Kadastro ve Tapu- 
4-

ası yapılacak .35304- köyün (3) = 81 grup ve derece Kombinasyonundan oluşan 

zi sınıflandırılmasından hangisine ait nitelikleri taşıdığının önceden bi- 

mesindeki belirgin olan güçlükten ötürü Harita Kadastro ve Tapulama Hiz - 

inin uzun süreli bir projeksiyon plânlamasının kolaylıkla ve kesinlikle 
ılınası olanak dışı bulunmaktadır. 

Harita alımı. Kadastro ve tapulama hizmetlerinin planlanmasında önce- 

. gereken bu sınıflandırmanın yapılmasını sağlıyacak bilgilerin elde edile- 

.mesi de tersine gene planlanması istenen bu Harita, Kadastro ve Tapulama- 

l önçeden yapılmış olmasına bağlı bulunmakta veya bu hizmetlerin hiç olmaz- 

yeterli bir örnekleme ve sondajlaına yöntemiyle değerlendirmeye elverişli 

• genişlik ve çapta memlekete yaygın olarak yapılmış olmasını gerektirmek- 
lir e 

Böylece planlanması yapılacak hizmet için gerekli bilgilerin elde edil 
si gene planlanması yapılacak hizmetin kendisinin önceden gerçekleşmiş ol- 

sıyla mümkün olacakından zincirleme ve çembersel bir işlem ve çalışmanın 
"dürülme zorunluğu, bulunmakta ve bu da sektör hizmetlerin^Plânlanmasında- 
değerlendirmeleriıı duyarlığını sınırlandırmakta ve geçerlilik kesinliğini 

çıtlatmaktadıru Bu nedenlerle sektör hizmetleri için oluşturulmuş bulunu- 
ı plân ve programların uygulama sonuçları alındıkça daha sonraki yıllara 
işkin plânlama ve programlarda da sınırlı bazı düzeltme ve ayarlamaların 
pılması da gerekecektir. 

Bu günkü durumda sağlanılabilen bütün ön bilgi ve istatiksel veriler- 

olanaklı görülen gelişmelere de yer verilerek yapılan incelemeler sonu - 

na göre, yapılmış olanlar da dahil, 
o 

a. 4-00.000 Km' lik alanın 1:5000 ölçekli harita alımı ve 
2 

b. 300.000 Km lik alanın tapulanması ile 

c. Şehir ve kasabalarda 3»334-000 parselin kadastrolanmasının gerektiği 
S e arita yapılması gereken Belediye adedinin de 136? kadar olduğu 

ptanmış ve bunların plânlama kapsam ve ilkeleri olarak dikkate alınmasıy- 
Harita Tapu, Kadastro sektörünün öngördüğü konuların memleket çapında 

zümlenebilmesinde beklenen yeterlik ve kesinliğin de sağlanmış olacağı 
nısma varılmış bu] unmaktadır. 

Bununla beraber Harita ve Kadastronun yaşatılması, sürekliliği ge- 

sktiren bir hizmet olduğundan, hedefler ötesinde ve ilerisinde de çalışma 

! üretim yapılmasının daha da sürdürülmesi zorunluluğu vardır ve olacaktır. 

a/. « 
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Yukarıdaki açi-üclknialanua ışığı altında ilişikte sunulan “üçüncü Beş Yıl¬ 

lık plân5,m mümkü olan en yüksek derecede bir gerçekleşme olanağına sahip 
olması yönünden gerekli titizlik gösterilmiş ve gerçekleşme oranın artırıl¬ 

masını sağlıyacı araştırma ve çalışmalara büyük ölçüde önem verilmiş bulu¬ 
nulmaktadır o 

Bu amaca ulaşılabilmesi ve istenen niteliğin gerçekleştirebilmesi için 

üretici ve uygulayıcı durumunda bulunan resmi ve özel sektörle bilimsel ku¬ 

ramlarda görevli yetkili ve yetenekli bütün uzmanların işbirliği sağlanmış 

ve çeşitli kuruluşlardaki envanter ve istatiksel bilgiler derlenerek ve en 

ince ayrıntılar da gözönünde tutularak 11 Grupta toplanabilen konuların in¬ 

celenmesiyle konu ile en yakından ilgili uzmanlardan oluşan 11 alt komisyon 

görevlendirilmiş ve bu komisyonlar kendi konularında Plânlamaya temel ola - 
cak birer ayrıntılı alt komisyon raporlarının hazırlanmasıyle yetkili ve 

yükümlü kılınmak suretiyle araştırmalar, değerlendirilmeler ve çalışmalar 
ile rapor ve plân hazırlama iş ve işlemleri sürdürülmüş bulunmaktadır,; 

Harita-Tapu-Kadastro sektörü üçüncü beş yıllık ana plânı ise bu rapor¬ 
ların noksanlarının tamamlanması ve standart şekle uyarlığı sağlanacak şe - 
kilde derlenip düzenlenmesi suretiyle oluşturulmuş bulunmaktadır, 

Bu gün var olan bilgi ve verilerden en iyi dereceden yararlanarak ve 

önerilen tedbirlerin alınacağı ve beklenen gelişmenin sağlanabileceği var¬ 
sayımına dayanılarak, hazırlanmış bulunan bu plânın büyük bir geçerlik ta¬ 
şıdığına inanılmakta ve gerçekleşebileceği de olanaklı görülmekte ve bek ■ 
1 erimektedir 0 

Bu nedenlerle bir çok önemli kalkınma ve kamu hizmetleri projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması ile mülk ihtilaflarının çözümlenmesi ve önlen¬ 

mesinde, ayrıca taşınmazmallara ilişkin hakların güven altına alınmasında 

gerekli ve zorunlu olan Harita, Tapu-Kadastro temel hizmetlerinin önem vs 

önceliğinin ilgili ve yetkili kurum ve organlarca taktir edilerek ve benim¬ 

senerek desteklenmesi suretiyle olumlu sonuçlara ulaşılmasına plânın yeter¬ 
li olacağı komisyonumuzun kanısı ve görüşü olarak belirmiş bulunmaktadır» 

Harita-Tapu-Kadast.ro 
Özel İhtisas Komisyona 

Başkanı 



HARİTA-TAPTJ-KADASTRO 02EL İHTİSAS KOMİSYONUNA VATILAN 

KURULUŞLAR VE TEMSİLCİLERİ (Harf Sırasına Göre) 

1- Adalet Bakanlığı s 

Yeiço Oiindüz 

2~~ Amme İdaresi Enstitüsü : 

3“ Belediyeler t 

a) Ankara Belediyesi Başkanlığı 
Nalbant oğlu H„Hüseyin 

b) İstanbul Belediyesi 
Bozkır Hüseyin 

o) İzmir Belediyesi 

4“ Devle^ Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Adi. 1 oğlu Yiğit 
Ünai No Nadir 
Turunçoğlu Özkan 

5— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Güneş İsmail Hakkı 
Kasapoğlu Ersun 

6- Elektirik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü 

Bora Haydar 
Güner İsmail 

£ 

?- Genel Kurmay Başkanlığı 
Zembilci Rıfat 

a) Harita Genel Müdürlüğü 
Balkan Hayati 
Beten Ali 

Ersoy Fehmi 
Bvinay Kerim 
özçelik İlhan 
Tura Ercan 

8- Haıita vw Kadastrs Müh. Odası Başkanlığa. 

Akgüç Özden 
Baykaı Suati 
Huysal A<,Hamdi 
Keıman Gevat 

Oztürk Günver 



Seylam Gökşin 
Yapıncak Mahmut 

i- İç İşleri Bakanlığı 

1)- İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Ağım Ahmet 
Arslan Nazmi 

Başman Tpran 
Yılmaz Turan 

İL- İmar ve İskân Bakanlığı 

a) Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Nalbant Ahmet 

b) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
Çakıreğlu Arif 

c) Belediye Teknik Hizmetler Gn.Md«lüğü 
Elibol İlhan 
Önder Zühtü 
Oztürk Talat 

d) Plânlama İmar Gn.Md»lüğü 
Songu Celal 

e) Mesken Genel Müdürlüğü 
Akdağ Erdal 
öner Selâhattin 
özden Kemal 
Turunçoğlu Özkan 

12- Karayolları Genel Müdürlüğü 

Öztürk Fikret 

13- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Somer Şadan 

14- Maliye Bakanl3.ğı 

a) Milli Emlâk Genel Müdürlüğü 
Arikan İbrahim 

b) Vergiler Genel Müdürlüğü 
Akakça Hayrettin 

15- Milli Eğitim Bakanlığı 
a) Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 

Çelikler Nurettin 
Kılıçarslan İsmet 

16- Orman Bakanlığı 
Çelikler Mehmet 
Yönel Veyei 
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17- Özel Sektör 
Akman Kemal 

Sa1soğlu Mehmet 
Ünsiir Asri 

18- Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı 
Ilıcak Nafiz 

19* Tapu ve Kadastro Genel Mü&üplilğü. 

a) Genel Müdürlük 
Tevfik Ateş 

b) Arazi Kadastrosu ve Fot®g“?*metri Dairesi 5?k* 
Arısoy Şevket 
Büyükkoç Hayrettin 
Maral Bekir 

Örüklü Erdoğan 
c) Fen Müşavirliği 

Akın Yüksel 
Talu Adil 

Yurdakul Ali Rıza 
d) Merkez (Şehir) "Kadastrosu Müdürlüğü 

Ertürk Emin 

e) Plân ve Koordinasyon 
Erkan Hüseyin 

P) Tasarruf İşleri Dairesi Başkanlığı 
Dingiloğlu Şükrü 

20- Toprak İskân, Oenei Müdürlüğü 

Güvener Feyyaz 
İkizünal Cemil 

21* Topraksu Genel Müdürjüğii 

Akdoğan Mehmet 
Ercan Fikret 

22- Üniversiteler 

a) Ankara Grtad»ğu Teknik Üniversitesi 
Yaşar Kasım 

b) İstanbul B»M*M.Akademisi 
Yıldız Na2mi 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
Aytaç Mustafa 
Özgen Gündoğdu 

d) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Özbenli Erdoğan 
Özen Haldun 
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Komisyonun Kuruluşu ve Çdllşma Düzeni 

1- Özel İhtisas Komisyonu Başkan VA Hapoftörü 
Başkan : Tevfik Ateş 

Tapu ve Kadastro Gn.Md.Yardımcısı 

Raportör : Yiğit Adiloğlu 
DPT Uzmanı 

2- Alt Komisyonlar 

I- GİZLİLİK TAŞIYAN HARİTALAR 

Alt Komisyon Başkanı 
11 " Raport örü 

İlk Toplantı 

l Fehmi Ersoy 
: İlhan Elibol 
: 2.4.1971 Saat 14«00 t© Harita Gn.Md.lüğünde 

Üyeler : 
a- Genel Kurmay Bşk. 
b- Harita Gn.Md. 

c- Seyir ve Hidrografi D. 
d- Tapu ve Kad.Gn.Md.lüğü 
e~ Orman Bakanlığı 
f- İmar ve İskân Bakanlığı 
g- DSİ Gn.Md.lüğü 
h- Topraksu Gn.Md.lüğü 

t Rıfat Zembiloi 
s Fehmi Ersoy 
t Nafiz Ilıoak 
i Bekir Maral 

t Mehmet Çeliker 
s İlhan Elibol 
: İ.Hakkı Güneş 
; Mehmet Akdoğan 

II» TOPOĞRAFİK ve STANDARD TOPOĞRAFİK KADASTRAL (STK) HARİTALAR 
Başkan : A.Rina Yurdakul 
Raportör : A.Hamdi Huyaal 
İlk Toplantı: 2.4.1971/9*30 da Tapu ve Kadastro Genel Jfd,. lüğünde 
Üyeler : 
a- Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü 

b- Harita Gn.Müdürlüğü 

c- D.S.İ* Gn.Md.lüğü 
d- Toprak İskan Gn.Md.lüğü 
e- Karayolları Gn.Md.lüğü 
f- Belediye Tek.Hiz.Gn.Md.lüğü 
g- Orman Bakanlığı 
h- Harita ve Kad.Müh.Odası 
i- Turizim Bakanlığı 

A.Rıza Yurdakul 

Erdoğan örüklü 
Fehmi Eraoy 
Ercan Tura 

Er sun Kasapoğlu 
Feyyaz Güvener 
Fikri Öztürk 
İlhan Elibol 
Veysi Yönel 
Hamdi Huyaal 

JII- KADASTRO - TAPULAMA - TAPU 

Başkan : M.Emin Ertürk 
Raportör : Suat Baykal 
İlk Toplantı : 3»4»197l/3.00 da Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğünde 

•A. 
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Üyeler s 

a— Tapulama Müdürü : 
b~ Tapu ve Kadastro Gn.Md. : 

c- Adalet Bakanlığı : 
d- Maliye ,T i 
e- Mesken Gn0Md.lüğü : 
f- Afet İşleri Gn.Md.lüğü : 
g- İller Bankası Gn.Md. : 
h- Harita Gn.Md.lüğü : 
i- DSİ. " '» : 
j- Harita ve Kadastro Müh.Oda.: 

Nadir Hadi Ünal 

Ş.Dingiloğlu, A.Rıza Yurdakul 
M.Emin Ertürk, H.Büyükkoç 
Gündüz Yelço 
İhBâhiâritıkan 
Erdal Akdağ 
Ahmet Nalbant 

Ahmet Ağim 
Kerim Evinay 
Ersun Kasaboğlu 
Suat Baykal 

IV- ŞEHİR HARİTALARI VE SAHA KULLANIMI 
Başkan 
Raportör 
İlk toplantı 

Üyeler : 
a- İmar İskân Bakanlığı 
b- İller Bankası Ga.Md.lüğü 
c- Tapu ve Kad.Gn.Md.lüğü 
d- Harita ve Kad,Müh.Odası 
6— Teknik Üniversiteler 
f- İstanbul Belediyesi 
g- Ankara 11 
h- Özel Sektör 

Turhan Yılmaz 
tl II 

5.4»197l/9»30 da İller Bankası Gn.Md 

sıTâiât Öztürk 
: Turan Yılmaz 

: M,Emin Ertürk 
: Özden Akgüç 
: M.At aç 
: Hüseyin Bozkır 
: H.Hüseyin Nalbantoğlu 
: Kemal Akman 

V- DİĞER HARİTA HİZMETLERİ 

Başkan . l ıiu Ertürk 
Raportör 
İlk Toplantı 

Üyeler : 
a- Tapu ve Kadastro Gn.Md. 
b- Harita Gn.Md.lüğü 
c- M.T.A. Gn.Direktörlüğü 
d- Toprak; İskân Gn.Md «lüğü 
e- Seyir ve Hidrografi D.Bşk. 
f- Orman Bakanlığı 
g- İmar ve İskân Bakanlığı 

Plânlama İmar Gn.Md.lüğü 
h- Toprak-Su Gn.Md.lüğü 
i- EİEİ. Gn. Md.lüğü 
j— DSİ Gn.Md.lüğü 
k- İTÜ 
1- ODTÜ 
m— DMMA 

n- Metoroloji Gn.Md.lüğü 

M.Emin Ertürk 

A.Yüksel Akın 

5.4.1971/14.00 d* Tapu ve Kad.Gn.Md. 

M.Emin Ertürk, Yüksel Akın 
Ercan Tura 

Şadan Somer 
Feyyaz Güvener 
Nafiz Ilıcak 

Veysi Yönel 

Celal Songu 
Fikret Ercan 

Haydar Bora, İ.Güner 
Ersun Kasapoğlu 
Gündoğdu Özgen 
Kasım Yaşar 
Burhanettin Tansuğ 

.de 

de 
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VI- ARAZİ, ARSA, VERGİ, HARÇ ve BENZERLERİ 
Başkan 
Raportör 
İlk Toplantı 

Şükrü Dingiloğlu 
Hayrettin Akakça 
5.4*197l/l4»00 de Tapu ve Kad. Gn.Md,lüğünde 

Üyeler : 
a- Tapu ve Kadastro Gn.Md.lüğü 
b- İçişleri Bakanlığı 
c- Maliye Bak. Vergiler Gn.Md.lüğü 
d- Belediye Tek.Hiz.Gn.Md.lüğü 
e- Arsa Ofisi Gn. Md.lüğü 
f- Tarım Bakanlığı 
g- Toprak İskân Gn.Md.lüğü 
h- Harite ve Kad. Müh. Odası 
i- Mimarlar Odası 

j- Devlet Müh.ve Mim. Akademisi 

Şükrü Dingiloğlu 

Hayrettin Akakça 
Talat öztürk 
Arif Çakıroğlu 

Cemil İkizünal, Peyyaz Güvener 
Mahmut Yapmoak 

Nazmi Yıldız 

VII- TEKNOLOJİK GELİŞME, ARAŞTIRMA, METOD GELİŞTİRİLMİŞİ 
Başkan : Mustafa Aytaç 
Raportör : A.Rıza Yurdakul 

Üyeler : 
a- İstanbul Tek. Üniversitesi 
b- Devlet Müh. ve Mim. Aka. 
c- K.D. Teknik Üniversitesi 
d- 0. D. ” " 

e- Amme İdaresi Enstitüsü 
f- Harita ve Kad.Müh.Odası 
g- Tapu ve Kad. Gn.Md.lüğü 
h- Harita Gn.Md.lüğü 
i- Tübitak 

Mustafa Aytaç 
Burhaneddin Tansuğ 
Erdoğan Özbenli, Haldun Özen 
Kazım Yaşar 

Enver öztürk 
A.Rıza Yurdakul, Erdoğan Örüklü 
İlhan özdilek 

VIII- YENİDEN DÜZENLEME, MALİYET, MEVZUAT 

Selahattin Öner (Mesken Gn.Md.lüğü) 
Hayati Balkan (Harita Gn.Md.lüğü) 
6.4.1971/14.00 de Tapu ve Kad. Gn.Md.lüğünde 

Başkan 
Raport ör 
İlk Toplantı 

Üyeler s 
a- Tapu ve Kad. Gn. Md.lüğü 

b- İmar ve İskân Bakanlığı 
c- Harita Genel Müdürlüğü 
d- Harita ve Kad.Müh,Odası 
e-. Amme İdaresi Enstitüsü 
f- Tübitak 

A.Rıza Yurdakul, Hüseyin Erkan 
N.Nadi Ünal 
Celal Songu, Selahattin Soykan 
Pehmi Ersoy 
Suat Baykal 

7 



•*r 
(10) 

IX- ELEMAN YETİŞTİRME VE EĞİTİM (İnsangüeü Plânlaması) 
Başkan 
Raport ör 
İlk Toplantı 

Burhaneddin Tansuğ 
Hüseyin Erkan 
6.4.1971/14 .00 de Tapu ve Kad.Gn.Hd.lüğühde 

Üyeler : 
a- Milli Eğitim Bakanlığı 
b- Devlet Müh.Mim,Akademisi 
c- İstanbul Tek.Üniversitesi 
d- Karadeniz Tek. H 

e- Ortadoğu ” n 
f- Amme İdaresi Enstitüsü 
g- Harita ve Kad.Müh.Odası 
h- Tapu ve Kad.Gn.Md.lüğü 
i- Harita Genel Müdürlüğü 
j- Tübitak 

İsmet Kılıçarslan, Nurettin Çelikler 
Burhaneddin Tansuğ 
Gündoğdu özgen 
Erdoğan özbenli 
Kasım Yaşar 

Gökşin Seylam 
A.Rıza Yurdakulf Hüseyin Erkan 
Hayati Balkan 

X- TESİSLERİN KORUNMASI, HARİTALARIN YAŞATILMASI, STANDARDİZASYON, İMAR 
PLANI UYGULAMASI 

Başkan 
Raportür 
İlk Toplantı 

Üyeler : 
a-

b-

c— 

d-

e— 

f-

g~ 
h-

Zühtü Önder 
Kemal Özden 
7.4»1971/9*30 da İmar ve lakta Bakanlığında 

Tapu ve Kad.Gn.Md.lüğü 
Harita Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
İller Bankası Gn.Md.lüğü 
Belediyeler Tek.Hiz.Gn.Md. 
Türk Standartlar Enstitüsü 
Harita ve Kad.Müh.Odası 

DcSoİ. Gn.Md.lüğü 

Adil Talu 
Hayati Balka» 
Kemal Özden 
Nazmi Aralan 
Zühtü Önder 

Cevat Kerman 

Ersun Kasapoğlu 

XI- ÖZEL SEKTÖRÜN YERİ ve KATKISI 
Başkan : Özkan Turunçoğlu 
Raportör i Kemal Akman 
İlk Toplantı : 2.4.1971/9 .30 da Mesken Gn.Md,lüğünde 
Üyeler : 
a- Mesken Genel Müdürlüğü 
b- İller Bankası Gn.Md.lüğü 
c- Tapu ve Kad.Gn.Md.lüğü 
d- İmar ve İskân Bakanlığı 
e- Harita Gn.Md.lüğü 
f- Harita ve Kad.Müh.Odası 

g- Ortadoğu Tek.Üniversitesi 
h- Özel Sektör 

Özkan Tutunçoğlu 
Nazmi Arslan, Turan Başman 
Adil Talu 

Zühtü önder 
Ali Beten 

Kasım Yaşar 
Asri Ünsür, Kemal Akman, Mehmet Satr 
oğlu 
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R&porîd£iO Kapsami 

h TANIM Vfe frARİHÇE 
A- SektörUn tanımlahmasi ve kdfcssmı 

Tafih^efei 
II* MEVCUt CÜRÜM 

A- Sektör kapsammd gireh kuruluşlar vd gÜŞİt» 
S- Mevcüt Kapasitenih tesbiti (Genel) 
C- Üretim talebi, açık miktar ( " ) 
D- Sektörün Personel Durumu ( " ) 
E- Üretim metodlari ve teknoloji 
P- Diğer ülkelerdeki durum ve bisdeki ile »uScayeaeai 
G- Çeşitli maksatlar için üretimin pullar* dağılımı 

IIJ. SEKTÖR HİZMETLERİNİN İNCELENMESİ 
A- Hava fotoğrafları ve STK haritalar 
B- Halihazır şehir ve şehir kadastrosu haritaları (1|25°0 ölç») 
C- Diğer haritalar ve plânlar 

Teknoloji 
Talep 
Personel 
kapasite v,fci yönlerinden değerlendirilmesi 

Ç-» TdpulartA 
D- kadastrâ 
E- İmâr plânları uygulaması 
T- Diğer uygulama alanları 
O- Askeri haritalar 
H- Diğer haritalar 

IV? SEKTÖR KURULUŞLARININ DURUMLARININ İNCELENMİŞİ 
A- Tapu ve Kadastro Ön.Md,lüğü 
B- Harita Genel Müdürlüğü 
C- İller Bankası 
Ç~ Plânlama İmar 
D- Maske® 
E- DSİ 
P* Orman 

(r- Toprak İakân 
H- M*T® A» 
İ- Karayolları 
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V~ ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEM HEDEFLERİ 
A- STK harita 

B- Şehir haritaları 
Ü-- Plânlama ile ilgili haritalar 
Ç— Tapulama 
D- Kadastro 

E- Diğer teknik hizmetler 

VI- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEMDE YATIRIMLAR 

VII- TEDBİRLER 

IX~ LİTERATÜR, ÇALIŞMA YAPANLARIN LİSTESİ V.5» 
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SEKTÖR ÇALIŞMALARI MODELİ 

I- GİRİŞ 

II» MEVCUT DURUM 
1- Sektörün kuruluşu 
2- Mevcut kapasite 
3- Üretim 
4 a- Üretim Metodu-Teknolojî 

b- Üret ita 
4- Dış ticaret durumu 

a-Ithalat 
b- İhraçet 

5- Stok durumu 
6- Yurdiçi talebi 
7- Fiat durumu 
6- İstihdam durumu 
9- Mevcut durum ve tıkanıklıklar 

10- Diğer memleketlerdeki durum ve irdelemesi 

III- YURT İMKANLARI 

IV- ÜRETİM PROGRAMI 

1- Genel politika 
2- Yurtiçi talep proSeksiyonları 
3- İhracat projeksiyonları 
4-Toplam talep papjeksiyonu 
5- Üretim hedefleri projeksiyonu 
6- Uygulanması gereken yeni telcnoleji ve fretî» girdileri 
7- İthalat projeksiyonları 

V- YATIRIM PROGRAMI 

1- Eklenecek yeni kapasiteler 
2- Yatırım programı 

VI- SAĞLANACAK FAYDALAR 

1- Katma değer 
2- İthalat ikamesi 
3- İstihdam etkisi 

VII- ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER 
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ÇALIŞMA PROGRAMLARI 

i- Numaralı (Gizlilik taşıyan Harita hizmetleri) Komisyon çalışma 
Programı 

I- TANİM VE TARİHÇE 
1- Tanım 
2- Tarihçe 

II- MEVCUT DURUM 

1- Sektörün kapsamına giren kuruluşlar ve güçleri 
2- Mevcut kapasitenin tesbiti 
3- Üretim talebi 
4- Sektörün personel durumu 
5- Üretim metodları ve teknoloji 
6- Diğer memleketlerdeki durum ve bizdeki ile mukayesesi 
7- Çeşitli maksatlar için üretimin yıllara dağılımı 

III- YAPAN VE KULLANAN KURULUŞLARIN DURUMLARININ İNCELEMESİ 
1- ^arita Genel Müdürlüğü 
2- Tapu ve Kadastro Genel Md.lüğü 
3- İller Baknkası Gn.Md.lüğü 
4- Belediyeler Teknik Hizmetler Gn.Md.lüğü 
5- DoS.İ. Genel Müdürlüğü 
6- Toprak İskân Genel Md.lüğü 
7- M.T.A. Genel Direktörlüğü 
8- Karayolları Genel Md.lüğü 
9- Topraksu Genel Müdürlüğü 

10- Üniversiteler 
11- Orman Bakanlığı 

IV- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİ 
1- 1/10.000 

1/25.000 
1/50,000 Ölçekli haritalar 
1/100.000 
1/250.000 

2- Her ölçekte hava fotoğrafları 
3- Harita bilgileri 

V- KULLANMA ŞEKLİ VE ESASLARI 
1- Kullanma Yönetmeliği : (Bakanlıklar, Devlet Teşekkülleri, Özel Mü¬ 

essese ve şahısların gizlilik dereceli harita ve harita bilgileri¬ 
ni kullanma yönetmeliği) 

2- Mevcut durumun kritiği ve tıkanıklıkların giderilmesi 

VI- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEMDE YATIRIMLAR 

VII- TEDBİRLER 

VIII- SONUÇ 
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"TOPOGRAFİK VE STANDART TOSSâEAfÎK KADASTRAL HARİTALAR" 
ÇALIŞMA PROĞRAMT 

1 • TANIM ; , . 

21.1. : Standart Tçpoğrafik Harita 
21.2> : Standart Topogfafik Kadastral Harita* * 
-2Ü0. : Fotoğrametrik Metod.. -n- '• 
21.A. : Yersel Metod. 

2 BU GÜNKÜ DURUM : ’ 
22.1. : HARİTA YAPAN VE KULLANAN KURULUŞLAR : 
,321.1.-: Harita yapan kuruluşlar. 
221.2. : Harita kullanan kuruluşlar. 
221.3. -îcKullanma amaçları. . 

v ,■ 

22'. 2. . : KURULUŞLARDAKİ ÜRETİME ETKEN .İNSANGUCÜ VE ÜRETİM p 
222.1. : İnsangücü. 
222.2. : Üretim araş ve gereçleri. 

* ’ 

22.3. : ÜRETİM KAPASİTESİ i 
223.1. : Fotoğrametrik metodla üretim kapasitesi. 
223.2.Yersel metodla üretim kapasitesin * 
223.3» i Kuruluşlar! göre kapasite. 

22.A. : GERÇEKLEŞ^.. ÜRETİM : 
-224,1. r Fotoğrametrik metoda göre gerçekleşen üretim, 
224.2."Yersel metoda göre gerçekleşen üretim, 
224.3* 4-Kuruluşa göre gerçekleşen üretim.. 
224.A. Üretimlerin^ kullanış oranları. 

-T*' ' \ ’ . . ."i- - 
•ÜRETİM V3 YATIRIMLAR Sv'C'- 

23.1. : HARİTA ÜfiETÎtf İSTEKLERİ;..: ■ . .. — 
231.1. : 5 Yıllık; 10 Yıllık ve daha- fazla (Fotoğraf nirengi. 

Kıymetlendirme, Stündart topogra-fik- harita, Standart 
topoğrafik kadastral ‘haritn-r"' 

231.2* i Haritalarda istenen,teknik özellikler. 
231.3. •’ BütünuylS ür etim :'ist eki eri. , ...» 

23.2. : YATIRIMLAR : _ V 11 
232.1. : Bu günkü üretim için yatırım. , 
232.2. i Çeşitli perspektifler için yatırım. 

4 * ' ' - , 
* 

TEDBİRLER ‘ r V ’ 
2A,1. t Bugünkü olanaklar içinde kapaşitenin.artırılması* 
2A.2, : Gelişejı teknolojiden yararla'nafrak kapasitenin artirılaası, 
2A.3. : Çeşitli Prespektif için gerekli tedbirler. 

> 

SONUÇ 
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3 NUMARALI 

'KADASTRO- TAPULAMA TAPU 

ALT KOMİSYON ÇALIŞMA PROGRAMI 

I- TANIM : 
1- Kadastro 
2- Tapulama 
3- Tapu 

II- ÖNEMİ VE GEREGİ 
1- Kadastro ve Tapulama 

a- Kadastro ve Tapulamanın Httkuk açısından Önemi 
b- Kadastro ve Tapulamanın Ekoraonik açıdan önemi 
c- Kadastro ve Tapulamanın »emlake! kalkınmasındaki rolü 
d- Kadastro ve Tapulamanın anayasal reformlardaki rolü 

2- Tapu 
a- Tapunun Hukuk ve Ekonomik alandaki yeri 

III- TARİHÇESİ 
1- Kadastro 
2- Tapulama 
3- Tapu 

IV- MEVCUT DURUM 

1- KURULUŞLAR 
a- Merkez kuruluşları 
b- Taşra kuruluşları 
b-1 Tapulama Müdürlükleri 
b-Jî.l- Bölge ve birlikler 
b.1.2- Personel 
b„1.3- Araç ve gereç 
b.l.A— Yatırımlar 
b.2- Kadastro Müdürlükleri 
b.2.1- Bölge ve postalar 
b.2.2- Perso&el 
b.2.3“ Araç ve gereç 
b.2.4— Yatırımlar 
b.3“ Tapu Siçil Muhafızlık', ve Memurlukları 
b.3.1- Adet ve Personel 
b.3.2- Aletjgereç ve yatırımlar 

2- KAPASİTE 
a- Tapulama kapasitesi 
b- Kadastro Kapasitesi 
c- Tapu ve Tapu-Fen Kapasitesi 
d- Kapasitelerin harita kapasiteleri ile ilişkileri 

> ÜRETİM 
a- Tapulamada ve Kadastroda üretim sonuçları 
b- Üretimin kapasite ve taleple olan bağlantıları 
c- Yenileme, düzenleme, alet kadastrosu ifctekleri ve ı 

ışınların yıllık üretime etkisi 
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4- METOD VE TEKNOLOJİ 

5- Yabancı ülkelerin kadastro ve tapu uygulmalrı 
a- Fransa 
b- Almanya 
c- İngiltere 
d- İsviçre 
e- Diğer devletler 

V- MEVCUT DURUMUN KRİTİĞİ 

1- HizrAetin Kritiği 
a- Tapulama Hizmetleri 
b- Kadastro " 
c- Tapu " 

2- Kuruluşların kritiği 
a-Merkez kuiuluşları 
b-Taşra kuruluşları 
cTl- Tapulama bölge Müdürlükleri 
c.2- Kadastro Bölge Müdürlükleri 
c.3- Tapu Siçil Muhafızlık ve Memurlukları 
d- Hizmetten yararlanan diğer kuruluşlar 

VI- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEM HEDEFLERİ 
1- Eski dönemlere göre saptanan III» Beş Yıllık Dönem hedefleri 

a- Tapulama 
b- Kadastro 
c- Tapu 

VII- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEMDEKİ YATIRIMLAR 
1- Tapulama 
2- Kadastro 
3- Tapu 

VIII- TEDBİRLER 

1- Kuruluşlara ilişkin tedbirler 
2- Mevzuata ilişkin tedbirler 
3- Metoü ve teknolojiye ilişkin tedbirler 

IX- SONUÇ 

Çalışmaların yukarıdaki ana bölüm ve detaylarda yapılması 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 

4 NUMARALI 

ŞEHİR HARİTALARI VE SAHA KULLANIMI 
ALT KOMİSYON ÇALIŞMA PROGRAMI 

I- TANIM, AMAÇ, ÖNEM ve TARİHÇE 
II- MEVCUT DURUM 

,Kuruluş 
2. Mevzuat 
3. Personel 
4. Araç ve gereç 
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5c Yatırmalar 
6c Kapasite 
7, tirat-5 ra 
8o Metoû ve Teknoloji 
9« Diğer kuruluşlarla olan ilişkiler 

10c- Dış ülkelerdeki durum 

III- TALEPLER 

IV- MEVCUT DURUMUN KRATİĞİ 
1, Hizmet kritiği 
2c Kuruluşların kritiği 

V- ÜÇİİHCÜ BEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİ 
1., Şehirleşme hızı yönünden 
2, Bütünleme ve yenileme ihtiyacı bakımından 
,3-7 Diğer sektörler ihtiyacı bakımından 

VI-- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK DÖNEMDEKİ YATIRIMLAR 

VII- TEDBİRLER 

lo Mevsuat (Teknik, İdari ve Mali) yardım 
2c Kuruluşlar (0rganizasyon« Personel, Araç ve gereç) yönünden 

VIII- SONUÇ 

5 N Ü MARALI 

DİĞER HARİTA HİZMETLERİ 
ALT KOMİSYON ÇALIŞMA PROGRAMI 

I~ TANIM VE KAPSAMI 

a) Toprak tevzii, b) Arazi Dezenlemesi, c) Sualtı haritaları d^ Maden 
Haritaları e) Orman Haritaları f)Enerji ve sulama haritaları 
g) Yol harital rı; h) Turistik Amaçla yapılan haritalar i) Kamu¬ 
laştırma için yapılan haritalar j) Arkoolojik haritalar 

II- MEVCUT DURUM 

a) Metod ve Teknoloji 
L Harita yapımı 
2„ Harita kullanma 

b) Kuruluşlar 
c) Kapasite ve üretim 

III- MEVCUT DURUMUN KRİTİĞİ 
a) Metod ve Teknoloji 

i. Harita yapımı 
2a Harita Kullanmı 

b) KuruluşJar 
c) Kapasite ve üretim bakımlarından mevcut durumun kritiği yapılacakp 
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IV- ÜÇÜNCÜ LEŞ YILLIK PLAN HEDEFLERİ 

Raporun ham r’3 .nnnasmma kuruluşlardan alınacak bilgilere göre hedef™ 
] -o / teskit edilecek 

V- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNDE YATIRIMLAR 
a) Harita ya t xrij.il arı 

la 203 Sayılı kanıma göro yatırımlar 
2, Kurumsal yatırımlar 

!>) Kuramsal harita uygulama yatırımları 

VJ- TEDBİRLER 

VII- SONUÇ 

o N TJ M A R A L I 

ARAZİ, ARSA, VERGİf HARÇ. V,B* 
ALT KOMİSYONU ZjÜ-1 ŞMA PROGRAMI 

1- TANIM 

a) Gayrimenkul kıymet artışı vergisi (10*8«1970 gün ve 1310 sayılı) 
b) Emlak alın vergisi (23*2*] 964 gün ve 198 sayılı) 
c) Harlar Kanunun (?.7»1964 gün ve 492 sayılı) 
d) Damga vergisi kanunu ( 1*7?1964 gün ve 488 sayıl: ) 
e) Tasarruf Bonosu Kanunu (11-8*1968 gün ve 830 sayılı) 
f) Değerli kağıtlar kanunu (280w019ğ3 gün ve 210 sayılı) 
g) Bina İnşaat vergisi (gider vergileri kanunu 31»7*1956 gün ve 

6802 sayılı) 
h) VQraset ve intikal vergisi (8,6*1919 gür. ve 7338 sayıl’.) 
i) Kat mülkiyeti kanunu (2.1.-1966 gün re 634 sayılı) 
j) Konprai iflor kanunu ( 1971 gün ve 13-18 sayılı) 
k) Sij'M.am vergisi, kanunu. (1,3*1971 gün ve 1319 safili) 
1) Kudaot.ro ve Tapulama Harçları 
m) Arsa Ofisi Kanunu 
:ı;- Benzeri harç, veggi gibi. 

JI- MEVOJT DURUM 

a.! Mevzuat 
b) Yönetio 
c) işlet.te durumu ve yönetin 

I :ÜÇÜNCÜ .N3 YIL,■ IK P1A ' _4.-EMİ.m E HEDEFLER 
Tcmlaraeak bi-gileru göre Nurum saptanacaktı, 

IV • TEDBİRLER 
ü) Yasa ve kurallarla ilgili 
b) Ykntemi e i 1gi1i 
c) kurulu t la ıl ili 

V- SONUÇ 
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7 N U M A R A L I 

( TEKNOLOJİK GELİŞME, ARAŞTIRMA ve METOD GELİŞTİRİLMESİ 
DIŞ ÜLKELERDEKİ DURUM) 

ALT KOMİSYON ÇALIŞMA PROGRAMI 

O Araştırma alanı ve kapsamının saptanması 

I- HALİHAZIR DURUMUN TESBİTİ 

Harita yapan kuruluşlardaki birimler 
I„ Teknik araştırma birimleri 
2. Metod geliştirme birimleri 

b- Personel Durumu 

1£. Araştırma ve metod geliştirme üniteleri personel giicii (Sayısı, 
öğrenim derecesi, hizmet süresi,iç eğitim, yabancı dil) 

20 İç ve dış eğitimden yararlanma olanakları 
3 Meslek içi 
An Genel yönetim 
5- Yabancı dil 

c- Araştırma ve Metod geliştirme çalışmaları 
İs Teknik ve yönetsel araştırmalar (Sayısı, Konusu, Çok kısa özeri) 
2c Uygulama ve yararlanma oranları 

II- GELİŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ ÇALIŞMA ÖNERİLERİ 
a- Düşünülen araştırma konuları 
b- Düşünülen metod geliştiren konular^ 
c- Araştırma personeli gerektirdi i ( ayı, Öğrenim derecesi. Yetenek 

durumu) 

İTİ- TEDBİRLER 

IV- SONUÇ 

8 N U M ARAL Tj. 

"YENİDEN DÜZENLEME MEVZUAT VE MALİYET" 

ALT KOMİSYONU ÇALIŞMA PROGRAMI 

I- MEVCUT DURUM : 

1, Harita Tapu ve Kadastro Sektörü Örgütleri 
2c Örgütlerin kanuni görevleri, yapmakta olduğu hizmetler, 
3c Örgütlerin kapasiteleri ve maliyetleri 
Ac Sektör içindeki diğer örgütlerle ilişkiler 
5, Eleman durumu 
6C, Temrik araç ve gereç durun 
7= Örgüler arasında birbirini tamamlıyan, tekrarlanan ve birleş¬ 

tirilmesi gereken hizmetler 
8» Diğer ülkelerdeki örgütlenmeler 
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11 - VORKİYB > DE HARİTA TAPU VE KADASTRO SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ HİZMET İHTİ¬ 

YAÇ LARINIK TESBİTİ : 

la Katta üretim ve uygulaması ile ilgili ihtiyaçlar 
2.^ Yeni örgütlenme ihtiyacı 
3o Hutocl ve teknoloiide düşünülen geliştirici teklifler 
4-c Yurt içi ve yurt dışı yatırım ihtiyaçları 

111 - O'-EkİlEh YETİ DÜRÜM : 
i., Harita Tapu ve Kadasıro. hizuıetlerinin guruplaştırılması 
2, Bu hizmet guruplaştırıİmasına göre yeni örgütlenme düzeni 
3o Önerilen yeni durumun sağlayacağı yararlar* 

IV- TEDBİRLER r 

9 E U M A R A L 1 

EĞİTİM VE ELEMAN YETİŞTİRME 
(İnsangücü Plânlaması) 

ALT KOMİSYONU ÇALIŞMA PROGRAMI 

1~ ÇALIŞMAMIN ALİNİ KAPSAMI VE SINIRLARI DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ 
1 * E ğit i m p er s one1i 

6) Y ii kse k ö ğr eti m 
b) Orta öğretim 

M* Araştırma personeli 
3« Uygulama hizmetleri personeli 

a) Yüksek öğrenimli 
b) Orta öğrenimli 
c.) Kalifiye işçi 
d) Düz işçi 

A-- İlişki kurulacak diğer konular 
e) Genel eğitim plânlaması 
b) Yeni.den düzenleme çalışmaları 
c) Genel Üretim hedefleri 

II- MEVCUT DURUMUN TES3İTİ 
le Sektörde çal".şan personel 

a) Nitelikleri 
- Yüksek öğrenimli personel 
•• Tekniker 

- Teknisyen-Fen memuru 
- Kalifiye işçi, Şenör, Nivocu 

b) Sayıları 
2- Sektörün üretim kapasitesi 

a) Mevcut kapasite 
b) Kullanı l arı kapasite 
c) Ortalama birim verim 
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'j>~. Teknoloji- İnsangücü ilişkisi 

a) Sermaye yoğun teknoloji 
b) Emek yoğun teknoloji 

4S Yabancı ökelerdeki durum 
a) Nitelik kademel enine s i 
b) Eğitim örgütlenmesi ve sorumları 
c) İnsangücü-Eeknoloji ilişkileri 

ÖNERİLEN EĞİTİMDDÜZENİ VE ÜRETİM HEDEFLERİ 
1c Seııel Öğrenim plânı koşutunda sektör eğitim düzeni 

a) Yüksek teknik öğrenim 
- Nitelik yönünden 
- Sayı yönünden 

b) Orta teknik öğrenim 
- Nitelik yönünden 
- Sayı yönünden 

c) Diğer eleman ihtiyaçları 
- Nitelik yönünden 
- Sayı yönünden 

2c Mevcut elemanların eğitim ihtiyaçları 
3l> Hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ve eğitim sağlama yollar? 

EŞİTİM İHTİYAÇLARI YATIRIM PROJEKSİYONLARI 
1. Yapı ihtiyaçları 
2o Eğitim araçları 
3a Eğitim ihtiyaçları 
4a İşletme ihtiyaçları 

SAĞLANACAK YARARLAR 
la Katma değer 
2c İstihdam etkisi 

TEDBİRLER 

10 NUMARALI 
ESİŞLERİN YAPILMASI, HARİTALARIN YAŞATILMASI STANDAR 
İZASYON, İMAR PLANI UYGULAMASI ALT KOMİSYONU,ÇALIŞMA 

PLANI 

TANINI, ÖNEMİ, KAPSAMI, TARİHÇESİ 

MEVCUT DURUM 
a) Kuruluş ve güçleri 
b) Kapasite (Yıllara göre) 
e) Talep (Yıllara göre) 
d) Açık 
e) Personel araç ve gereç 
f) Metod ve teknoloji 
g) Dış ülkelerdeki durura ve mukayese 
h) Yatırımlar 
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III- HİZMETLERİN İNCELENMESİ 

a) Harita tesislerinin korunması ve İhyası 
b) Harita, Plân ve projelerin uygulanması 
c) Harita ve plânların devamlılığının sağlanması 
d) Harita ve plânların standardizasyonu 

IV- KURULUŞLARIN VE GÜÇLERİN DURUMLARININ İNCELENMESİ 

V- ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ HEDEFLERİ 

VI- YATIRIMLAR 

VII- TEDBİRLER 

VIII- SONUÇ 

11 NUMARALI 

ÖZEL SEKTÖRÜN YERİ VE ÜRETİME KATKISI 

ALT KOMİSYONU ÇALIŞMA PROGRAMI 

I- ÖZEL SEKTÖRÜN TANIMI VS TARİHÇESİ 

II- MEVCUT DURUMUN KRİTİĞİ 
a) Yapılan işler 
b) Yapılacak İşler 
c) IIIiBeş Yıllık plân hedefleri 
ç) H.T.K. Sektörü kapsamına alınmış konular ve kurumlar» 
d) Bu yüzden meydana gelen dar boğazlar 
e) Bu darboğazların açılması için gerekli teknik ve yesasal çalışmalar 
f) Özel sektörün yapısı 
g) Özel sektöre iş yapma olanağını mümkün kılan yasalar 
h) Özel sektörün üretime katkısı 
i) Yasalara rağmen özel sektöre yaptırılmıyan işler 
ı) Bu yüzden meydana gelen dar boğazlar 
j) Özel sektörün örgütlenmesi halinde mevcut yasalara göre yapı¬ 

labileceği işler 
k) Örgütlenme modeli 

III- TEDBİRLER 
â) Yasalardaki özel sektörle ilgili olanakların kullanılması 
b) H.T.K. Sektörü kapsamına alınmamış konular ve kurumların sektör 

kapsamına alınması 
aa) Özel sektörün şimdiki yapısı ile yapabileceği işler 
bb) Özel sektörün örgütlenmesi ile yapabileceği işler 
cc) Örgütlenme modeli 

c) Özel sektörün kamu kuruluşlarının olanakların istifadesi 

IV- SONUÇ 

a) özel sektörün üretime katkısının artırılmasının getirecekleri 
b) III. Beş Yılljk plânın gerçekleşmesinde özel sektörün yeri 
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I- GİRİŞ 
A- SEKTÖRÜ1': TAKIMI VS XA?SA?iI : 

Harita-Tapu-Kadastro (HTÎI) Sektörü; tarım, ormancılık, şehirleşme, 
toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, madencilik, ulaştırma, bayındır - 

lık, konut ve arsa, irıar plânları, gecekondu ve elektrifikasyon kortulsrı gi¬ 
bi kamu hizmetleri için düşünülen projelerin hazırlanmasında ve yerey uygra ~ 
lamalarında gerekli bulunan Harita ve Kadastro yapımı ile Kadastronun ana 
amacı olan taşmmazmalların tahdit ve tesbiti ve bunlara dayanarak tapu sif 

çillerinin oluşturulmasını hizmet alanı içerisine almakta, ayrıca kredi ve 

vergi gelirlerinin arttırılması, toprak ve tarım reformu gibi önemli sorun¬ 

larla temel ilişkileri bulunmakta ve bu sorunların çözümlenmesindeki alt ya¬ 

pı yatırımı niteliğindeki hizmetlerde bu kapsam içerisine girmektedir. 

HTK Sektörünün yukarıda anılan hizmetlerinin üç ana grupta toplan¬ 

ması ve değerlendirilmesi de uygun ve olanaklı bulunmaktadır. 

1- Harita Hizmetleri 

Harita hizmetleri; yurt savunması, sulama, kurutma, arazi toplulaş- 

ı • „ ıtırıl/nası hizmetleriyle, baraj, demiryolu, karayolu,deniz ve hava 
limanı, akaryakıt hatları ve tesisleriyle buna benzer bayındırlık 

hizmetleri için gerekli olan değişik ölçek ve nitelikteki standart 

topoğrafik altlık haritaların yapımı ile, haritaların teknik nite¬ 

liklerini ve yöntemlerini saptama konu ve işlerini kapsamaktadır. 

2- Kadastro Hizmetleri 

Kadastro hizmetleri; Belediye sınırları içerisinde 2613 Sayılı ''Ka¬ 
dastro ve Tapu Tahriri" Kanunu, Belediye sınırları dışında tarım 

aaazisinde ?66 Sayılı "Tapulama" Kanunu hükümleri gereğince taşın- 
mazaalların fenni ve hukuki yönleri saptamak ve yeni tapu sicille¬ 

rini meydana getirme iş, işlem ve çalışmalarını kapsamaktadır. 
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3- Tapu Hizmetleri 

Tapu hizmetleri; taşınmazmallara ilişkin her türlü akit ve tescil 

işlemiyle, mevcut veya yeniden tesis edilecek tapu sicilleri üze¬ 

rinde mülkiyet ve diğer aynı Lakların hukuki ve fenni değişiklik¬ 

lerini, Devletin yüküm ve sorumluluğuna verilmiş bir güvenlik için¬ 
de izleme, iş ve işlemlerini kapsamaktadır. 

Ayrıca bu arada tapu işlemlerinden alman harçlar ise, Devlet ge¬ 
lirlerinin önemli bir kaynağını da oluşturmaktadır. 

Açıklanan bu nedenlerle, Harita - Tapu - Kadastro Sektörünün hiz¬ 

met alanı ve kapsamı, gerçekçi ve tutarlı bir kalkınmanın öngördüğü, kalkın¬ 
ma plân ve projelerinin temel dayanaklarından ve gerçekleştirmede etkenlik 
derecesi üstün olan bir sektör niteliğini taşımaktadır. 
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B. HARİTA-KADASTRO SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ 

1- Harita Alımı 

a- 1/200.000 ölçekli memleket haritası: 
Askeri amaçlarla ilgili olarak 1909 yılında 1/200.000 ölçekli 

düzeç eğrili Memleket Haritasının yapımına başlanmıştır. 1925 yılında Ha¬ 

rita Genel Müdürlüğünün kuruluşundan sonra bu haritaların yapımı hazırlan¬ 

dırılarak 1926 tarihinde tamamlanmıştır«Bu haritalar Bonn Projeksiyonuna 
göre ve seri nirengiye dayanarak yersel metodla yapılmıştır. 

b~ 1/25.000 ölçekli memleket haritası: 
Askeri amaçlarla ilgili ve sivil hizmetlerde de kullanılan 

1/25.000 ölçekli düzeç eğrili haritaların yapımına Harita Genel Müdürlüğü¬ 
nün kuruluşundan (1925) sonra yersel metodla başlanmıştır. 

1929 yılından sonra bu haritaların yapımında yersel fotoğrafa- 

metri metodu 1957 yılından sonra da Havai Fotoğrametri metodu kullanılma¬ 
ya başlanmıştır. 

Harita Genel Küdürlüğünce memleket topraklarının 1/25.000 öl¬ 

çekli düzeç eğrili haritası tamamlanmıştır. Geri kala A yerlere ait hari - 

taiarm kısa bir sürede tamamlanacağı düşünülmektedir. 

c- 1/5000 ölçekli düzeçıeğrili harita : 
Çeşitli Kamu kuruluşlarının çeşitli projelerine temel olan dü¬ 

zeç eğrili haritaların Havai Fotoğrametri metodu ile yapımına 1955 yılın¬ 

dan sonra Harita Genel Müdürlüğü vs Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüklerin¬ 
ce başlanmıştır. Özel mahiyette yapılan bu çalışmalar 1961 yılında 205 
sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle programlı bir hale sokulmuş ve çeşit¬ 

li isteklere cevap verecek standartlar belirtilerek haritaların bu stan - 

dartlara uygun olarak yapılması sağlanmıştır. Düzeç eğrili olarak yapılan 
haritaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Kadastral hale getirilme¬ 

sine 1959 yılından sonra başlanmıştır. 
2 

1970 yılı sonuna kadar.  Km tutarında değişik yerlere 
2 

ait düzeç eğrili harita yapılmış bunun yaklaşık olarak 52.000 Km si Ka¬ 

dastral hale getirilmiştir. 

Bunlar dışında Devlet Su İşleri Genel Müdüplüğü kendi çalış- 
malalarma esas olmak üzere değişik yerlere ait 1/5000 ölçekli düzeç 

eğrili haritalar yapılmaktadır. 
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d- Şehir ve Kasabaların durum (Halihazır) Haritası: 

Şehir ve kasabaların imar planları ile i^raesuyu, kanalizasyon, Elek¬ 
trik ve Enerji şebekelerinin projelerine temel olan durum haritalarının yapı¬ 
mına 1936 yilmda başlanmıştır, 1946 yılında İller Bankası Kuruluncaya kadar 
bü hizmet İbişleri Bakanlığına bağlı Belediyeler Fen Hey'eti tarafından yürü¬ 
tülmüştür 4 

1945 yılma kadar 46 şehir ve Kasabanındurum haritası yersel metod- 
la yapılmıştır. Şehir ve Kasabalara ait durum Haritalarının yapımı revizyonu 

V© genişletilmesi hizmetleri iller Bankası Genel Küdürlüğü Harita Dairesi 
Bâşkahliğinca yürütülmektedir. 

Söz könusu Şehir ve Kasabalara ait durum haritalarının bir kısmı 
t 

iller Bankası Genöl Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığınca kendi örgütlerine 
diğerleri ve yüklenicilere yaptırılmaktadır4 HarltÖ Dairesi Başkanlığı yersel 
metodla yapılan bü haritalar dışında Harita dinel Müdürltlğtl V6 Tapu ve Kadast¬ 
ro Genel Müdürlü ğii ile işbirliği yapirfck Havdi Fİtogrametl'İ metodu ild babı 
şehirlere ait durtim haritalarının yöpilmasinl sağlamaktadır i 

1*5*197İ tarihinde TÜrkiyede belediyesi bulunan şehir ve kasaba sa- 
yisi İ3Ğ7 olup bunlardan   şehir ve kasabaya'ait durum haritası ya - 
pıimıştır. 

c- Toprak ve İskânla ilgili Haritalar : 
2510 sayılı İskan ve 4753 sayılı çifçiyi topraklandırma kanunlarının 

uygulanmalarıyle ilgili olarak Toprak Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
değişik yerlere ait olmak üzere grafik yersel metodla l/ŞOOO ölçekli düzeç eğ- 
rifciz haritalar yapılmaktadır, 

3u haritalar Devlete ait Taşınmazmalları ve bunların çiftçiyi top¬ 

raklandırma amacıyla yapılan dağıtımını göstermektedir. 

f- Orman Haritaları : 

Ormanlarımızın işletilmesi için gerekli haritaların yapımına 191? 

yılında başlanmıştır. Teknik personel azlığından, ana hizmet dışı kaldığından 

devam ettirilememiştir. 

Orman amenajman ve tehdit çalışmaları 1937 yılında kabul edilen 3116 
sayılı kanunla hızlandırılmıştır. Yersel metodla yapılan harita alımı çok ağır 
gittiğinden 194$ yılında Harita Genel Müdürlüğü ile gerekli işbirliği yapıla- 
rık havai fotoğrametri metodu ile 1/25 OOO ölçekli orman haritalarının yapı - 
mma başlanmıştır, 

3u çalışmalar 1962 yılına kadar devam etıbiştir. 
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819i 1Târi^ ve 6831 Sâylli Ör*man KanünUriâ göre Dövlet Ormanla¬ 
rının tahdit Va KadfagtrosUhün yapılmasına ydni başlartrfiiş buluhıîiaktadir* 

Bügiin Orman amefiajman Ve tfchdit çalışmaları için gerekli haritalar 
203 sayılı kânüha göre Harita Genel Müdürlüğü veyö Tapu ve Kadastro Genel Mü¬ 
dürlüğünce yaptirilmaktadıri 

3- Kadastro t 

Türkiye'de bütün ta .ınmazmalların hukuki ve geometrik durumlarını 
göstermek üzere basit bir şekilde düzeç eğrisiz kadgstral haritaların yapımı¬ 
na 5-Şubat-1912 tarihli kanunun yürürlüğe girmesinden sonra başlanmıştır.îlk 
olarak Konya ve Çumrada konu ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Birinci Dün- 

ya Savaşı nedeniyle bu uygulamalar durdurulmuştur* 
P 

1924 tarihinde kabul edilen 4?4 sayılı kanunla sonradan Memleketi¬ 
mizde Kadastro çalışmalarına ysniden başlanmıştır, 

Kadastr* Teşkilâtının bugünkü kuruluşu 1934 tarihli 2613 sayılı Ka¬ 
dastro ve tapu tahriri kanunu ile sağlanmıştır, 2Ğ13 sayılı kanun uygulanma» 

siyle ilgili yapılan haritalar düzeç eğrisiz olup yersel aetodla yapılmakta¬ 
dır. 

İl ve İlçelerin Belediye sınırları dışında kalan yerlerde daha ça¬ 
buk kadastro yapmak amaciyle 1950 yılında kabul edilen 5Ö02 sayılı kanunla 
Arazi Kadastrosu çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu kanunun uygulaması için gerekli haritalar (Sotoplanla yapılan 
birkaç ufak yere ait çalışmalar dışındaki yerlerde) dÜZeçeğriöiz olarak 
yersel gÜafik Metodla yapilmiştir. 

1955 yılında Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire Başkanlığının 
kurulmasından sonra Harita alınanda Havai Fotogrametri metodu kullanılmaya 
başlanmıştır* 

1959 yılında Hava’i Fotogrametri metodu ile yapılan topografik ha¬ 

ritaların Kgdastral hale getirilmesine başlanmış ve yersel grafik metod yeri¬ 
ne Koordinatları hesapla bulunan nirengi ve poligonlara dayalı yersel metodla 
uygulamalara geçilmiştir. 

1961 yılından sonra yersel metodla düzeç eğrisiz harita yapımı imli 
kîalar ölçüsünde bırakıltrak fotogrametrik yöntemle çak yönlü topografik ka- 
dastral harita yapımına geçilmiştir. 
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II- MEVCUT DURU M 

A- SEKTÖRÜN K U R U j< İl $ U : 
Harita | Tapu-Kadadtro (HTK)S^'ktörvt kuhuluş itibariyle üç aha bö¬ 

lümde incelenebilir» 

1* Askeri kUrüluşlar 
2- Sivil Khmu kuruluşları 
3- Özel teşebbüsler 

1- Askeri Kuruluşlar: 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı harita yapan askeri kuinluş 657 
sayılı Kanunla kurulan Harita Genel Müdürlüğüdür» Ana görevi; 

a- Yurt savunmasıyla ilgili yurt çapında 1/25 °60 ölçekli Stan¬ 
dart topeğrafik haritaları yapmak ve bu haritalardaki değişiklikleri ta# 
kip ederek bunları yaşatmak, 

b- 1/25 000 ölçekli Standart topoğrafik haritalardan tahvil su¬ 
retiyle daha küçük ölçekli topeğrafik haritaları hazırlamak, 

c- Yurt çapında Geodezik, G^afizik ve Astronomik ölçüleri yap - 
maktadır. 

Merkezi Ankara’da olup, taşra örgütü yoktur. 

Harita Genel Müdürlüğü (HuM) kuruluşundan 1961 yılına kadar da¬ 
ha ziyade yurt savunması ile ilgili haritaların yapılmasını ana görev ola 
rak kabul etmiş ve çalışmalarını bu konuya yöneltmiştir. 1961 yılında yü¬ 
rürlüğe giren 203 Sayılı Kanunla (HGM) yurt kalkınmasına paralei »larak, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile birlikte bütün kamu kuruluş¬ 
lara için gerekli 1/5000 ve daha büyük ölçekli haritaların yapımıyla yü¬ 
kümlü ve görevli kılınmıştır. Bu durura karşısında (HGM) Milli Savunma 
hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi yanında, Kamu kuruluşlarına daha 
fazla bir iş ile de katılma elanağı bulmuştur, 

2- Sivil Kamu Kuruluşları; 

Yurdumuzun Sosyal, ekonomik ve bayındırlık sorunlarının çözüm - 

lenmesi yönünden kamu kuruluşları değişik amaçlarla kendi özel amaçları¬ 

na dönük bünyevi haritalar yapmakla beraber; genel amaçlar için Standart 

t®poğrafik harita(STH) ve Standart topoğrafik Kadastral Haritaya (STKH) 
ihtiyaç duymuşlar ve kullanmayı prensip olarak kabullenmişlerdir. 

Bu nedenle KamU kuruluşları; 
a- STH ve STKH yapan kuruluşlar» 
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b- Kendi amaçları için harita yapan ve kullanan kuruluşlar, 

Diye iki bölümde incelenebilinir, 

a- STH ve STKH Yapan Kuruluşlar : 

STH ve STKH yapan kuruluşlardan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
1926 yılında 658 sayılı kanun ile teşkilâtlanmıştır, 1934- yılında 2613 
sayılı "Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu" ile il ve ilçe belediye sınırla¬ 
rı içinde kalan ve 1950 de de 5602 ve bunu değiştiren (?66) Sayılı Kanun 
ile il ve ilçe Belediye sınırları dışında kalan taşınmazmallarm Kadast¬ 

rosunu yapmak, bununla ilgili sicilleri tesis edip saklamak ve yaşatmak¬ 

tır, 1956 yılına kadar çalışmalar grafik ve klasik metodla yürütülmüştür» 
Bu tarihten sonra fotogrametrik metod uygulamasına geçilmiş ve çalışmala¬ 
rın 1/5000 ölçekli (STH) ve(STKH) üzerinde yürütülmesine başlanmıştır,1961 
yılında yürürlüğe giren 203 sayılıKanun uyarınca diğer kamu kuruluşları 
ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli haritaların 
Harita Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde TKGMünce olanaklar içinde kar¬ 

şılanmasına çalışılmı ştır. 

b- Kendi amaçları için harita yapan ve kullanan kuruluşlar: 

Bu kuruluşlar genellikle (HGM) ve(TKGM) nün yapmakta olduğu(STH) 
ve (STKH) kullanmakla beraber; gerektiğinde kendi amaçları için standart 
olmıyan daha büyük ölçekte ve bölgesel nitelikte haritalar yapmakta va 
kullanmaktadırlar, 

Başlıca Sivil Kamu Kuruluşları : 

(1) Tapu v® Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
(2) Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 
(3) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), 
(4) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü (EİE) 
(5) Maden Teknik Arama Enstitüsü " " (MTA), 
(6) Etibank Genel Müdürlüğü (ETİB), 
(7) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ), 
(9) Mesken Genel Müdürlüğü, 

(10) Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
(11) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, 
(12) Toprak Su Genel Müdürlüğü (Toprak Su), 
(13) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü (TİİGM), 
(14) Yol Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü (YSE), 
(15) Milli Emlâk Genel Müdürlüğü, 

• /.. 
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(16) Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu (MKEK)# 
(17) Orman Bakanlığı 
(18) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı (TTB), 
(19) İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), 
(20) Belediyelerdir, 

3- Özel Teşebbüs i : 
HÎK Sektöründe özel teşebbüs, daha çok İmar İskân Bakanlığının 

çeşitli (İller Bankası, Mesken Genel Müdürlüğü,Belediyeler Teknik Hizmet¬ 
leri Genel Müdürlüğü) Genel Müdürlükleri,DSİ ve diğer bazı kamu kuruluş¬ 
larınca ihaleyeçıkartılan(klasik metodla) büyük ölçekli (1:2500 den £>ü - 
yük) bölgesel haritaları yapmaktadırlar.Çalışma sahaları belirli ve ge - 
üşme olanakları da sınırlıdır. 

B* MEVCUT KAPASİTE 

Genellikle sosyal ve ekonomik etüdlerin modern ve sıhhatli istö* 

tldtik bilgilere dayandırıldığı günümüzde; HTK Sektörünün memleket g,©** - 
çeklerine Uygun hedef veStrate^ininintayininde, k#nu ile ilgili bütüri 
envanter çalışmalarının yapılmış ve bununla ilgili istatistik bilgilerin 

dır. 
eksikeiz »larâk tamamlanmtş olması gerekli bulunmakta/Aksi halde varsa¬ 
yımlarla yakLaşık olarak saptanan bilgilerin daima sakıncalı ve yanıltı¬ 
rı ftlacağı dı kabul edilebiliri '- 

Bug-in için elde bulunan çeşitli yıllarda ve çeşitli kuruluşlar¬ 
ca 'yapılan envanter çalışmaları sonuçları ile istatistik bilgilere daya¬ 
lı M arak yapılan plânların, ilerki yıllarda küçümsenmiyeeek derecede 
yanıltıcı sonuçlar ûoğuracağıda şimdiden kabul edilmeli ve bilinmelidir. 

Bu nedenle, geçmiş yıllardaki ilk istatistiklere göre yaklaşık 

#larak saptaıan Harita-Tapulama ve Kadastr* hedeflerinin bu günkü ve ge¬ 

lecekteki planlamalara baz olarak alınması.sakıncalı ve yanıltıcı olabi¬ 

leceği düş ümesiyle, son istatistikler ile ilgili kurum ve kuruluşların 

resmi kabulleri gözönünde tutularak, Alt Komisyonlarca yapılan inceleme 
ve hesapla.r sonucu, Üçüncü Beş Yıllık Plân hedefleri için verilerin aşa¬ 
ğıdaki şek.iüe saptanmasının yerinde ©lacağı kabul edilmiştir. 

B'une Göre : 

a— 1:5000 ölçekli Standart T#poğrafik haritası yapılacak alan: 
tic.000 (Hedef)- 135.000 (Yapılan)- 275.000 Km2 (Yapılacak olan) 

dır. 
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b- Nirengi Kapasitesi: Bil* Nirengi ekibinin yıllık kapasitesi 35 
2 2 pafta (1 pafta b Km clir) veya 200 Km dir. 

Bir Nirengi ekibi bir teknisyen ve bir yardımcıdan Oluşmaktadır» 

c-'Uçuş kapasitesi: TKGiT ihtiyacı olan 2 uçak alındığı takdirde; 
Her yıl Bakanlıklararası kurulca programa alınacak bütün fotl^raf alımı 
nizmetleri yapılabilecektir. 

d- Foto Labaratuvar Kapasitesi: Uçuş sonrası olde edilen filimi©- 
rin banyo, Kontakttab, cam basımı, fltoğraf büyültmesi ve pafta çoğaltma iş¬ 
lerinin koaple olarak, bu günkü imkanlarla yapılabilecektir* 

e- Kıymetlendirme Kapasitesi: Bir kıymetlendirme ekibinin yıllık 
üretim kapasitesi (1:5000 ölçekli) bO paftadır* Bir operatör * bir yardımcı 
ve bir kartograftan oluşur. Görevi Stereokıymetlendirme aletiyle hava fotoğ¬ 
raflarından iıaritö yapmaktır. TKGn. 18 + 1 = 19 alet ve 3^ ekibi vardır» Çift 
Vardiye usulü ile çalışmaktadır* HGM mevcut kapasitesinin ancak bir kısmını 
( o yil programı alınan iş kapasitesine ^öre) bu işe ûyitfMaktsdır* 

f- 766 Sayılı Tapulama Kanununda öngörülen il ve ilçe belediye 
sınırları dışında kalan v$ 15 yıl içinde tapulaması yapılması kabul edileh 
alanın; 

500.000 (Hedef)- 126*615 (Yapılan) = 173*385 (Yapılacak olan) 
kadar olabileceği sanılmaktadır. 

Bir tapulama ekibi; Bir Teknisyen ve bir teknisyen yardımcısın¬ 

dan oluşur. Her ekip il ve il „e Belediye sınırları dışında kalan bir köyde 

görev alır ve o köyün taşınuasaallarının tahdit ve tesbitini yapmakla yüküm¬ 

lüdür. Çalışmalarda fotogrametrik veya klasik (yersel) yöntem uygulanır. Bir 
2 

ekip yılda ortalama fotogrametrik ve klasik olarsa 196ö senesine kadar 15 Km, 

1968 yılından sonra fazla mesai ve yan elaman çalıştırılması nedenleriyle 
2 

20 Km yapabilecek duruma ula çnış bulunmaktadır. 

g- 2613 Sayılı "Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu'a da öngörülen il 
ve ilçe belediye sınırları için de kalan ve 15 yıl içinde kadastrosunun ya¬ 

pıl ması kabul edilen parsel sayısının; 

3.33^.000 (Hedef)- 1620,000 (Yapılan) z 171^,000 Parsel (yapılacak 
Olan) olabileceği sanılmaktadır. 

Bir Kadastro postası tahdit ve ölçü postası olmak üzere iki kışımda 

Oluşmaktadır, Şehrin ikkân yerlerinde tahdit postası bir fen memuru ve bir 
posta Tapu memurundan, ölçü postası ise toİE fenvoenuru VQ bir fen memur mua¬ 

vininden; Arazide ise bir posta memuru ve iiç fen memurundan kurulu bir ünite 

halinde çalışmaktadır. 
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h- Şehir Haritaları : İller Bankası bünyesinde şehir ve kasaba¬ 
ların halihazır haritalarını yapmakla görevlitjii* Harita Dairesi Başkanlı-*' 
ğı vardır. 25 adet Kadastro ekibine tekabül edebilecek eleman ve tek¬ 
nik güce sahiptif. Yıllık programındaki işlerinin % 70-80 kadarını müte¬ 
ahhit firmalara yaptırmaktadır. 

Son duruma göre haritası yapılmadı gerekli Belediyesi bulunan 
belde sayısı 1567 - 1364- - 3 tür* 

Daha önce yapılan beldelerin gelişme durumu (İlâve), yenileme 
(revizyon) ve eski olduklarından değerini kaybeden haritaların tekrarı 
nedeniyle Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi içinde her yıl (40 -50 Belediye 
yeniden doğmaktadır.) 100 beldenin haritasının yapılması gerekli olduğu 

saptanmış Ve hedefin bü verilere dayandırılması uygun bulunmuştur. 



Tablo : 1 Sektörde mevcut ekip durumu ve bir ekibin yıllık kapasitesi 

Sıra 
No Ana Mal Kurum 

kapasite 

i9 196? 1968 1969 1970 

Ekip 
Sayısı 

1 Ekibin 

Kapasitesi 
Ekip 
sayısı 

1 Ekibin 

Kapasitesi 
Ekip 

Sayısı 
1 Ekibin 

Kapasitesi 
Ekip 

2ayısı 
1 Ekibin 

Kapas itesi 
Ekip 
Sayı 

1 Ekip 
Kapasite 

1 
TKGM 56 200 Km2 65 200 Km2 55 200 Km2 54 200 Km2 69 200 Km2 

Nirengi 
HGM - 150 Km2 - 150 Km2 - 150 Km2 - 150 Km2 - 180 Km2 

2 Kıymetlen¬ 
TKGM 32 360 Km2 32 360 Km2 34 360 Km2 34 360 Km2 34 360 Km2 

dirme 
HGM - 330 Km2 - 330 Km2 - 330 Km2 - 330 Km2 - 330 Km2 

3 Tapulama 
TKGM 453 15 Km2 4-29 15 Km2 404 20 Km2 420 20 Km2 460 20 Km2 

4 Kadastro TKGM 111 500 
parsel 

113 600 
parsel 

110 700 
parsel 

103 800 
parsel 

110 900 
parsel 

5 Şehir 
Haritası 

İLBANK -

120 
Kent 

-

95 
Kent 

-

146 
Kent 

-

155 
Kent 

-

107 
Kent 

Kaynak : Harita, Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonunun 2,3 ve 4 Numaralı Alt komisyon 
raporlarından alınmıştır. 

Not : Harita GruMd.lüğü mevcut bütün elemanlarını 1/5000 ölçekli(STH) yapımına yönetmediği için 
ekip durumu belirtilmemiştir. 
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Tablo :2 t? 1 HTK Sektörünün Mevcut Kapasitesi : 

Ana Mal Kapasite Kapasite 
NC Birim 

1966 1967 1968 1969 1970 

1 Nirengi Km2 TKGM 11200 13000 11000 10800 13800 

v. 

.... 

fiGM 2508 2586 4068 3378 3576 

Toplam 13708 15586 15068 14178 17376 

2 Kıymetlen¬ 
dirme 

Km^ TKGM 11520 11520 12240 12240 12240 

HGM 2508 2586 4068 3378 3576 

Topıam 14028 14106 16308 15618 15816 

3 Tapulama Km2 6795 6435 8080 8400 9200 

4 Kadastro Parsel 55500 678OO 77000 82400 99000 

5 Şehir Hari¬ 
taları Kent 120 95 146 155 107 

Kaynâk : Harita, Tapu ve Kadastro Sektörü Özel İhtisas Komisyonunun 2,3 ve 
A- numaralı Alt Komisyon raporlarından alınmıştır. 

Mevcut Kapasitenin olanak içinde en yüksek seviyeye çıkarılması 
için alınması gereken tedbirler. 

1- Harita Genel Müdürlüğü: 

Bütün güç ve kapasitesini bu konuya ayırmış değildir. Mevcut üretim 
kapasitesinin; Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Ku¬ 
rulunca o yıl için yapılması öngörülen iş kapasitesine göre ayarlamakta ve 

verilen işleri rahatlıkla yapabilmektedir. 

STH kapasitesi gerektiğinde bu günkü mevcut »lanakları ile, diğer 

hizmetler aksatılmadan iki katına çıkabilir, 

2- Şehir Haritaları: 

İller Bankası Harita Dairesi Başkanlığı kendi olanakları ve özel 
Befct-örAen 25 kadar firma ile birlikte, o yıl içinde Programa alman Şehir ve 

kasaba haritalarını rahatlıkla yapabilecek durumdadır. 

3- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 
Yurdumuzun tüm Kadastro ve Tapulamaemın plân hedeflerine uygun bir 
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hızla zamanında bitirilmesi ve verimin en yüksek seviyeye çıkarılması her şey¬ 

den #nce; İnsan gücüne (elemana); Kuruluşun idari ve hukuki yönden yeniden dü¬ 
zenlenmesine; Malı bakımdan gelişme hızına paralel bir oranda desteklenmesine; 

Hizmetin ana unsuru olan insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasına ve bu gü¬ 

cün aşağıda öngörülen tedbirlerle pekleşt.irilmesine bağlıdır. 

Bu tedbirler sırasıyla; 

a- Fazla çalışma, 

Yeniden düzenleme(usul, örgüt ve idare), 

c- Ekiplerin toplu halde çalışmalarının sağlanması, motorize edil¬ 

mesi ve sosyal ihtiyaçlarının günün şartlarına göre geliştiril¬ 

mesi , 

d- Yan eleman çalıştırılması, 

e- Hizmet içi eğitim, 

f- Fotogrametrik metodun tapulama ve kadastro çalışmaları için daha 

yararlı olacak düzende uygulanması, 

g- Fen ve tasarruf konularına ait metod çalışmalarının geliştirilme¬ 

si (form geliştirilmesi ve işlerin basitleştirilmesi), 
h- Çalışma ve işlemlerde otomasyon (EBİM), 
ı— Tüzük, yönetmelik ve talimatların geliştirilmesi, atama ve yük¬ 

selişlerin objektif genel prensiplere bağlanması, 

i- Teftiş ve kontrol hizmetlerinin geliştirilmesi,(yapıcı ve yardım 
cı olmasının sağlanması) 
Yeni bir personel statüsü kurulması (Coğrafi mahrumiyet bölgele¬ 

rinde belli bir süre çalışma zorunluğu ve mahrumiyet zammının 

verilmesi), 
k- Halkla ilişkilerin iyileştirilmesi, halkın aydınlatılması, çalış¬ 

malara yardımcı olmasının sağlanması, 

konularını kapsamalıdır. 

Bu tedbirlerin Kadastro ve Tapulama çalışmalarına katkısı sonucu; 
2 

1) Bir tapulama ekibinin yıllık veriminin 2^ Km , 
2) Bir kadastro " " " 1200 parsel, 

olabileceği söylenebilir- 
C- ÜRETİM VE ÜRETİM HETODLARI : 

1. HTK Sektörünün 1960-1970 yılları arasındaki Yurtiçi üretimi 
Tablo : 3 belirtilmiştir. . 



Sıra Ana Mallar Kapasite Yıllara göre üretim 
NO birimi 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

S 
-M 
EH -

TKGM. _ 1529 7021 5008 8880 943 2 11682 13578 11484 11334 14585 
HGM .. — — _ 3666 2892 2712 2508 2586 4068 3378 3576 

1 
Nir-en^i.. Km2 M ' 

« T°P- . — 1529 7021 86?4 11772 12144 14190 16164 15552 14712 18161 

(ItŞOOO) Mevcut 

Kapasi. . 
_ . 8866 11292 11712 00 0 ev rn-\ rH 15586 15068 14178 17376 

Gerçekleşin 
Oranı 98 104 104 104 104 103 104 105 

s TKGM 3907 7565 5620 3079 5643 8496 10110 12594 16034 15357 10643 
Eh 
W KGM — —. 3666 2892 

■ — 1 

L 2712 2508 2586 4068 3378 3576 

2 

K ~ 
:!=> Top. 3907 7565 5620 6?45 8535 

■ — 

11208 12618 15180 20102 18735 14219 
; 2 Kıymetlen¬ 

dirme 

Km 

(1:5000) 
Mevcut 

Kapasite 9066 10092 12792 14028 14106 16308 15618 15618 

Gerçek¬ 
leşme or. 74 85 88 90 108 123 120 91 

Üretim 3629 3100 2018 2861 4379 4018 5269 4866 7642 10055 10020 

3 Tapulama Km2 Mevcut 

Kapasite 6600 6?50 6525 6795 6435 8080 8400 9200 
(TKGM) Gerçekleş 

me oranı . 4-5 65 62 73 76 92 120 109 

Üretim Q O 5 52031 58690 50535 35719 59771 57912 83888 74729 106605 

4 Kadastro Parsel 
Mevcut 
Kapasite 4-3500 47500 56500 55000 67800 77000 82400 99000 

- (TKGM) Gerçekleş 
me oranı 

• 

135 106 63 109 85 109 91 108 

Üretim — İ9 36 93 85 129 146 155 107 

5 
Şehir Hari¬ 
taları 
(İl Bank) 

Kent 
Mevcut Ke 
pasite ", 19 36 93 85 120 95 146 155 10? 
Gerçekleş 
meoranarı 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2~ Üretim de uygulanan metodlar: 

HIK Sektörünün Harita alım çalışmalarında 
a-Fotograaetrik Metod, 

b-Yersel metod, Olmak üzere iki metod uygulanmaktadır, 

a- Fotağrametrlk metod; Arazi detayının ve topoğrafik görüntüsünün 
ait ftlduğu hava îotfgrafl'anndan yararlanılarak fotoğrametri kıymetlendirme 

aletleri ile yapılşn harita alımı uygulamasıdır. Gauss Kruger projeksiyon sis¬ 

teminde 3 derecelik dilim esasına dayanır, düzeç eğrili ve 1/5000 ölçeklidir» 
2, 

Bir pafta 6 Km dir,\ 

Bu paftalara Standart Topoğrafik harita (SIH) adı verilmektedir£Bh« 
mal 

haritalar üzerinde taşınmaz/sınırlarının belirlenmesi ve sahiplerinin tayin 
edilmesi ile elde edilen şekline de Standart Topoğrafik Kadastral Harita 
(STKH) denir, 

b- Yersel metod 

Harita allama ait ölçü ve di^.er bilgiler, Nirengiye dayalı arazi 

ölçüleri ile sağlanır; Düzeç eğrili veya düzeç eğrisiz olmak üzere iki şekil¬ 
de oluşturulur. Genellikle harita ve plânlar 2000, 1000 veya 500 ölçekli ola¬ 
rak hasırlanmaktadırlar, 

3- H.'.'K Sektöründeki uygulamalar: 
a- Harita Genel Müdürlüğü: Yukarıda da belirtildiği gibi Milli Sa¬ 

vunma hizmetleri yanında di;.er kamu kuruluşları için çeşitli amaç ve ölçeklerde 

harita yapmaktadır. Bunun dışında HTK sektörü için 1/5000 ölçekli (STH) çalış- 
aalarida vardır ve foteğrametrik yöntem uygulanmaktadır» 

b- Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğü : Tapulama hizmetleri ve diğer 

kuruluşların isteklerini karşılamak üzere STH yapmaktadır; Bu çalışmalardanda 

fotoğrametrik yöntem uygulanmaktadır. 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğün^ Harita Genel Müdürlüğünce yapılan 

(STH)lar gene TKG, Md.lügünce STKH haline getirilir. Tapulama çalışmalarının 
bir kısmında ve Kadastro çalışmalarında yersel metod uygulanmaktadırö Bu Ha¬ 
ritalar Standart olmayıp çeşitli ölçekli, düzeç eğrisiz ve teknik yönetmelik- 

.ma 1 
lerinde belirtilen özellikleri taşır, üzerinde taşınmaz/sınırları gösterilmiş 
plânıraetrik haritalardır. 

c- Di;,er Kamu Kuruluşları ve Özel Teşebbüs: Başta İller Bankası 
Hrt, Daire Başkanlığı ve özel teşebbüs olmak üzere; Diğer Kamu kuruluşları 

(HGîI ve TKGK tarafından STH veya STKH yapılmamış bölgelerde ve 203 Sayılı Kas*', t 
nunun öngördüğü şekilde) kendi amaçları için çeşitli ölçeklerde ve kendi 

teknik yönetmeliklerinin öngördüğü sıhhatte düzeç eğrili haritalar yapmak¬ 
tadırlar. Bu çalışmalarda yersel metod uygulanmaktadır. 
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9- Ü r e t i m Kapasitesi ve İrdelenmesi: 
HTK Sektörünün mevcut kapasitesi ile üretim kapasitesini 1960-1970 

yılları anasındaki durümu ile gerçekleşme oranı Tablo:3 te gösterilmiştir» 
Tablo: 3 tetkik edildiğinde; Nirengi ve Kıymetlendirme sonucu 

elde edilen STH üretim kapasitesinin İkinci Beş ¥ılllk Plan döneminde 15 bin 
Km^ aştığı; Bakanlıklararası kurulca programa alınan işlerin gerçekleştiril-
^ 2 

diği; Fakat, tapulama hizmetlerinin en çok 10 bin Km ulaştığı ve mevcut STH 
üretim hedefine ulaşma olanağı bulunmadığı görülmektedir. 

Tapulama üretiminin, yıllık STH kapasitesine ulaşabilmesi için ; 

ekip sayisınm (İnsan gücünün) plân hedeflerine uygun olanak artırılması ve 
ayrıca mevcut kapasite bölümündeöngörülen tedbirlerin de bu güce katılmasının 

sağlanması gereklidir. 

D“ YURT İÇİ TALEBİ : 

HTK.Sektörünün hizmet yönünden ana anacı,Türkiyenin STH ları ile 
tüm Kadastro ve tapulamasının plân hedeflerine uygun bir hızla en kısa zaman
da bitirilmesidir.Bu türlü olanaklarla bunun uzun bir zaman daha gerçekleş -

tirilemiyeceği düşünülürse, yurt içi taleplerinin önemi ve çokluğu kendiliğin
den belirlenecektir. 

Tablo: 9 1970 yılı sonuna göre Sektör hizmetlerinin durumu:  
Sıra No. Ana Mal Tonlam hedef Yapılan Geri kalan 

STH (1:5000) ;410.000 Km 135.000 Km1 2- 275.00 Km 

Tapulama i Koy 36206 S.211 27.995 
Km 300.000 126.615 173.385 
II 67 Bİ?en->E?âe= 6l 

Kadastro i İlçe 572 i 71 51=:122| 
Bi-ten +Slde i 

i Parsel 3*339.000 1.620.000 

Şehir Harita- 1 İl İlçe 
 lan Belediye^ 1.36? 1364 

1.714.000 

4 

Kaynak: HTK Sektörü Özel İhtisas Komisyonu-Alt Komisyon raporlarından 
HTK Sektörünün yurt içi isteklerini (6) ana hizmet gurubunda toplaya

biliriz. 

1-STH İstekleri 

2-Kadastro İstekleri 

3-Tapulama istekleri 
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4- Yenileme ve düzeltme istekleri 

5- Afet Kadastrosu istekleri 

6- Şehir Haritaları istekleri 

1- STH İstekleri 

Hız'la kalkınma çabası içinde olan yurdumuzun ekonomik^ sosyal ve 
Bayındırlık konuları ile ilgili büyük yatırım projelerinin uygulamaya kon - 

masıyla geniş alanların haritalarına ihtiyaç durulmaktadır. Bu istekler kamu 
kuruluşlarınca "Bakanlıklararası Harita işlerini Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu"na getir ilmekte»önecelik durumuna ve mevcut kapasite imkânlarına go- 
ye programa alınmaktadır. Programa alınan istekler, Nirengi uçuş ve kıymet¬ 

lendirme çalışmaları sonucu tamamlanmış olmakta ve bu nedenle ancak iki yıl 

sonra ilgili kuruma teslim edilebilmektedir. 

Kamu kuruluşları yurtiçi STH isteklerini zamanında kurula getirdik¬ 
leri takdirde; Sektörün, bu istekleri rahatlıkla karşılayacağı ve tüm STH 

2 
yapıminm (300.000 Hm ) 1981 yılı sonunda tamamlanabileceği kesinlikle söy¬ 
lenebiliri 

2- Kadastro İstekleri: 

Şehirlerin imar gelişmeleri * gecekondu sorunu * sosyal ve ekonomik 
hareketleri, sanayi Ve turistik yatırımlar*, hazine Mallarının belirlenmesi, 
taşmmazmal anlaşmazlıkları ve diğer politik nedenlerle kadastro isteklerin-, 

bulunulmaktadır. 
de/Bii istekler; kadastro olanaklarının (İnsan güdü, araç-gereç ve mali yönden] 
yetersizliği, uygulanan yersel, metodun güçlüğü, uyulması kanunen zorunlu 

idari ve hukuki formalitelerin zorlucu gibi nedenlerle oldukça ağır yürü¬ 
mekte ve anında karşılanaınamaktadır. 

Bu günkü uygulama ile bu istekler; Kadastrosu biten bir bölgenin 
oMcelik taşıyan en yakın bölgeye nakli veya o yıl içinde doğacak imkânlar - 
la oluşturulan yeni bir bölge kuruluşu ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 

3- Tapulama İstekleri: 
Kalkınma Plânında yer alan köy sonunu, yerleşme bölge plânlaması» 

konut, toprak ve su kaynaklarının geliştir ilmesi,tarım, bitkisel durum, 

su ürünleri, ormancılık, madencilik, inşaat, elektrik, ulaştırma, haberleş¬ 

me, turizm, içmesuyu gibi hizmetlerin uygulamaya konmasıyle geniş alanların 
STH istekleri sür'atle tapulama isteği haline dönüşmektedir. Bu isteklerin; 

Tapulama olanaklarının yetersizliği, her bölgenin STH sının bulunmayışı, 

idari ve hukuki formalitelerin ağırlığı gibi nedenlerle aksamakta istenen 
ve gereken hızla yürütülememektedir, 
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Bugünkü uygulana ile sonu geî.niyen taptlaraa istekleri; Yıllık Plân 

hedeflerindeki yatırın projelerine, bölgelerde de en büyük Mülki Amir ile Ta¬ 

pulama Müdürünün birlikte (idari ve adli anlaşmazlıkların çok olduğu köylerde 
gözönünde tutularak) hazırladıkları programlara öncelik verilmek suretiyle 

karşılanmaya çalışılmaktadır - 

Önümüzdeki yıllar tapulama isteklerinin, Anayasa gereci olan Topbak 
Reformu uygulamasına geçilmesi ile daha da artaca5ı gözönünde bulundurulursa; 

Mevcut tapalama yapım kapasitesi ile olanaklarının buna göre planlanması 

ve bu hazırlıklara bugün den başlanılması zorunluluğu vardır, 
d— Yenileme ve Düzeltme İstekleri: 

İdari değişiklikler? yerleşme, konut ve bölge plânlaması gibi istek¬ 
lerin hızla geliştiği günümüzde; 

a- Ölçek yetersizliği, 
b- Taşınmazırıal değerinin artışı, 

c- lietod ve teknolojinin ileri gitmediği yıllarda elde mevcut ola¬ 

naklarla (Grafik metodla) Kadastro ve Tapulaması yapılmış olan il, ilçe,bu¬ 

cak ve köylerde İmar uygulaması, Turistik ve sanayi yatırımlar söz konusu 
olduğunda, eldeki plânların zemine uymaması veya uygulama olanaklarını kay¬ 
betmiş olması hallerinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu plânların günümüz koşullarına uygun bir hızla, medertn metodlarla 
genel olarak yenilenmesi (revizyonu) için elimizde kesin ve açık bir mevzuat 

bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yenileme işleri "Düzeltme mevzuatı" içinde 

mevzi i olarak ele alınmakta ise de bunun yeterli olduğu veya kesinlik ka - 

zandığı söylenemez. 
Kalkınma çabası içinde olan Türkiyeıaizde, plân hedeflerinde öngörü¬ 

len hizmetlerin uygulamasına geçildiği zaman bu isteklerin yurt sathına yayı« 

lacağa ve daha da artacağı bir gerçektir. Bu nedenle konuya önemle eğilinme¬ 

si ve yenileme ile ilgili kesin ve açık bir çözüm yolu bulunması gerekli 
bulunmaktadır. 

5- A f e t Kadastrosu 

Deprem, Su baskını, yangın, toprak kayması gibi doğal afetler sonucu 
yurdumuzda heryıl oldukça geniş çapta Kadastro istekleri doğmaktadır.Bu istek¬ 

ler 7269 Sayılı Kanunun İOŞİ Sayılı kanunla değişen 18. maddesi uyarınca,bu 
bölgelere öncelik verilmek ve kadastro ilânı ve komisyon teşkiline lüzum kal¬ 
maksızın 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre kadastrosunun yapılması ile kar¬ 

şılanmaktadır . 
Bu çalışmalar Merkez Kadastro Müdürlüğüne bağlı Afet İşleri Grup 

Amirliğince yürütülmektedir. Kuruluşun insangücü, araç-gereç ve mali olanak^ 

lan yetersiz ve hatta yok denecek derecede azdır. Bu istekler genellikle, 

Afet bölgesine yakın ünitelerden sağlanan olanaklarla karşılanmaktadır. 
I 

■ Ana Mal 

----- azı - 
Üretim 
birimi 

Yıllar I 
1963 1969 1965 : 1966 196? i 1968j 1969 1970 

i Afet Kad, Parsel 5893 1 3382 2185 i 5940 5760 | 6235110296 29033 
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6-Şehir Haritaları : Belediye Teşkilâtı bulunan şehir 

ve Kasabaların halihazır haritalarının bugün için bitmiş olduğu (1367-1364 
(yapılan) - 3) söylenebilir. Konu ila ilgili istekler İller Bankası-Harita 
Dairesi Başkanlığı olanakları ve 25 kadar özel firma tarafından karşılanmak¬ 

tadır. Heryıl yeniden kurulacağı tahmin edilen 4-0-ŞO civarında belediye teşki¬ 
lâtı ilçfc Daha önce yapılan fakat genişleme durumu (ilave), yenileme (Revizyon] 
veya eski elduğu için değeri kaybolan haritaların ilâvesi ile yıllık harita 
alımı istek ve gereksiminin 100 kadar Kasaba harita alımı olacağı saptanmış 
bulunmaktadırtBü istekler mevcut olanaklarla rahatlıkla karşılanabilecek du¬ 

rumdadır ve konu ile ilgili herhangi bir tedbirin alınmasına gerek olmamakla 

beraber gerek ekonomik ve nitelik bakımından,gerekse ihtiyatlı bir potansiye¬ 

lin bulundurulması bakımından bu konuyada önen verilerek gelişme sağlamanın 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

D- İSTİHDAII DURUMU- MEVCUT DURUM ve TIKANIKLIKLAR i 

Tablo} 6 Harita-Tapu ve Kadastro Sektöründe İstihdam durumu: 

Sıra 
YILLAR 

'j o 

1969 1970 
Müdür 108 106 

Kontrol Mühendisi 67 72 

Fen Kontrol Memuru 125 137 

Tasarruf Kontrol Memuru 158 173 

1 Tapulama 
(Taşra Örgütü) 

Teknisyen 575 64-2 

Teknisyen Yardımcısı 308 4-02 

Sicil Kâtibi 190 212 

Büro Memuru 10 9 

Şoför 217 230 
Toplam 175Ö 1983 
Ekip Sayısı 4-20 460 
Araç Oto 21? ' 232 
Kiidür 4-9 59 
Konrral Mühendisi 24 20 

Tapu Azası 62 59 
Fen Amiri 28 54 

2 Kadastro 
Fen Memuru 281 290 
Fosta Tapu Memuru 128 128 
Kâtip ve Daktilo 108 111 

Şoför 58 62 
Toplam 738 783 
Ekip 93 110 
Araç (oto) 58 62 

! 3 Haritalar İlbank (Hrt.D.Bşk) 25 ekip 25 ekip 
Hrt.Mütaahhidi 24- firma 25 firma 

4- Harita Genel îlû. Gizlilik nedeniyle bildirilmedi -

ı5 Diğer Kamu Kuruluş. Belli değ-il - -

Kaynak : Özel ihtisas Komisyoııu-Alt Komisyon raporları. 



1~ E 1 e ra a n Durunıu ve E 1 e :rı a n Bulmada zor¬ 
luklar : 

HTK Sektörü hizmetlerinin yürütülmesinde baş unsur insan gücüdür. 

Genellikle Askeri kuruluşlar kapsam dışı bırakılırsa; Yurdumuzda Teknik ele¬ 
man kaynakları bu günkü duruma göre: 

a- 1949 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
(İstanbul Teknik Okullar) 1968 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodez 
Enstitüsü, 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi jeodezi ve fotoğrametri 
bölümü (ve dış ülkelerde) yüksek nitelikte Teknik eleman yetiştirmek üzere 

kurulmuş ve öğretimini sürdürmektedir. 
1971-1972 Yılından itibaren İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisi Harita ve Kadastro Müh. ve Yük.Müh. yetiştirmek üzere geç^ bölümü 

açmayı programlamıştır. 
b- Hukuk u ve Yüksek Öğrenim görmüş tasarrufelemanları Hukuk ve Siya 

sal Bilgiler Fakültesinde yetişmektedir. 

c- Harita Teknikerleri: 1966 yılında Ankara Birinci Sanat Enstitüsü 

bünyesinde kurulan Harita Tekniker Okulu Akşam bölümü 3 dönem mezun vermiş 
ve kapanmıştır. 

d- Teknikyen ve Teknisyen yardımcılarının (Fen memuru ve Fen memur- 

yardımcıları) yetişme kaynakları gerek eğitim»gerek süre bakımından çok fark¬ 
lıdır .Kaynaklar 1 , Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce idare edilen Tapu ve 

Kadastro Meslek lisesi ile Tapulama kursudur. 

e-Tapu Memurları: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Orta Okul, 

Lise ve dengi okul mezunlarından alınarak hizmet içinde 2 yıl memurluk 

yaptıktan sonra, merkezde iki yıl süreli hizmetiçi eğitime tabi tutularak 

yetiştirilirler. 

f- Diğer kuruluşlardaki kurslar: Toprak İskân İşieriıGenel Müdürlü 
Kursu, İmar ve İskân Bakanlığı İmar uygulaması personeli yetiştirme kursu, 
Maden Teknik ve Arama Enstitüsünce birkaç yılda bir açılan topoğraf kursu, 

İller Bankası Topoğraf Kursu, DSİ Topoğraf Kursu v.b. bu kursların amacı ku¬ 
ruluşların tamamen kendi hizmetlerini görecek personeli yetiştirmektedir.Du¬ 

ruma göre birkaç yılda bir açılmaktadır.Kurs programları ve süreleri önemli 

ayrıcalıklar göstermektedir. Ortak olan derslerde bile farklı konulara yer ve 

rilmekte ve farklı ünvanlar alınmaktadırlar. 

g- Kalifiye işçi: Nivocu, Şenor alet operatörü, tersiınatcı v.b. 

Niteliğindeki personel için özel bir okul veya özel bir eğitim kuruluşu yok¬ 
tur. Bu tür persohel bazı kuruluşlarca birkaç aylık kurslarla bazı kuruluşlar 

da işbaşında eğitilmekte ve yetiştirilmektedirler. 
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HTK Sektörü hizmetlerinin ana unsuru teknik insangüçü ve üretiCiside 

Teknisyen olduğuna göre, hizmetin plân hedeflerine uygun bir hizla istenen ka~ 
pasi teye ulaşması ancak eleman sağlanmasına bağlıdır. Bugün için bunun iıenıen 
sağlanacağı da soylenaaez. Ancak uzun süreli bir insan gücü eğitim plânlaması¬ 
nı' gerektirir. 

Buna göre, insan gücü eğitimi ve verimin en yüksek seviyeye çıkarıl¬ 
ması ils ilgili alınacak tedbirle* 'kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki 
hususds incelenebilecek ka rffct er taşımaktadır. 

Kısa Süreli Tadbirler : 

(a) Uygun istiiıdan terfi ve yükselme düdeninin oluşturularak insan 
gücünün en iyi şekilde kullanılması, 

O) Mevcut kapasite bölümünde alınması öngörülen tedbirlerin alınması, 
Verimli çalışma #lanaklarını kaybsten örgütlerin kapatılması ve¬ 

ya daha verimli bölgelere kaydırılması, 

(d) Hizmetin Prensip olarak ve genellikle fotogrametrik sahalara kay-
c.ırılması, 

(2) Uzun Süreli Tedbirler î 
Tapu ve Kadastro Ge-el Müdürlüğünün tün personel ihtiyacının planlan¬ 

ması ve verimin en yüksek seviyeye çıkarılması için : 
(o) Eleman tiplerinin; hizmetlerimi açık bir şekilde tanımlanması,Crup- 

landırıİması; bu hizmetlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin tahlili sonucu 
tesbiti, 

(b) E gitin ihtiyaçlarının; insangüçü yönünden yıllara göre planlanma¬ 
sı ve bunun için gereken okul, eğitim araç ve gereçleri, Öğretme.-, v.b. ihti¬ 
yaçlarının belirtilmesi ve bir projeye bağlanması, 

(o) Eğ itim programının;eleman tiplerinin gerektirdiüi bilgi ve bece*4 
istemine göre düzenlenmesi, 

(d) Mevcut İnsangücünün eniyi şekilde kullanılması için; Mevcut ele¬ 
manların durumlarının saptanması; Halen bulundukları görevlerin eğitim ihtiyaç¬ 
larının ve bunu., için gereken eğitim düzeninin geliştirilmesi; Bir üst kademe 
görevleri için adayların eğitim ve yarışma prensiplerinin belirlenmesi; Gelişen 
teknolojinin ve di ;er konulardaki değişmelerin zamanında personele aktarılması 

için seminer ve konfransları £a içine alan hizmetiçi eğitim düzeninin kurulması» 

(e) Personelin morel durumlarına etkide bulunan darbögazların saptanma¬ 

sı ile bunların giderilmesi vs personel moralinin en yüksek düzeyde tutulmasının 

düşünülmesi ve zaman kaybedilmeden konulara egiliniimesi yararlı ve gerekli 
bulunmaktadır. 



H'İ'K Sektörü hizme lerinae üretici (STH, HTKH) durumda olan Harita 

Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kuruluşlarıdır. Harita Genel 
Müdürîüğü Askeri bir kufculuş olduğu için insangücü, üretim kapasitesi ve ça¬ 
lışma koşulları gizlilik nedeniyle Alk Komisyon çalışmalarında ele alınmamış 
Ve inceleme dışı bırakılmıştır. 

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki durum: 

Hizmetin yürütülmesinde ana unsur insangücü ve hizmet alanıda 

arazi ve büro olmaktadır. Çalışmalarda uygulanan ücret politikası, iş saatleri 
ve çalışma koşulları hizmetin niteliği bakanından çeşitlidir. 

HARİTA YAPIMI ÇALIŞMALARINDA 

(1) Nirengi İşleri : Bakanlıklar arası kurulca programa alman işle¬ 
rin yapını; A.K.F.D.Reisliğine bağlı nirengi şubesinde yürütülür,ihtisası ge¬ 
rektiren teknik bir hizmettir. 

(a) Çalışma Koşulları: Arazi çalışmaları Nirengi ekiplerinin genel¬ 

likle o yılın Mayıs ayı içinde işbölgelerine gitmesiyle başlar, Ekim veya Ka¬ 

sım ayı içinde merkeze dönülmesiyle büroya intikal eder. 

(b) Çalışma Saatleri : Arazide çalışma saatleri seçim,yapım ve göz¬ 

lem işlerine göre değişiktir. 

Seçim ve yapım işlerinde çalışma saatleri genellikle değişik olup, 

bölge koşullarına göre çalışıcının takdirine bağlıdır* 

Gözlem işleri zorunlu ölarak güneş durumuna göre ayarlanır.Genellik¬ 

le bölgelere göre sabahtan saat 3-9, 4-10, öğleden sonra saat 15-19» 16-20 
arasında yapılır. 

Arazi çalışmaları duruma göre günde 6-12 saat arasında değişir. 
Büro çalışmaları normal mesai saatleri (9-12 ve 13.30 - 17-30 ) 

arasında yapılırı. 

(c) Ücret Politikası : 657 Sayılı Personel Kanunu yürürlüğe girmeden 
önce Yevmiyeli Teknik personel statüsü içinde çalışan bu elemanlar, Araziye 

çıktığı zaman ayrıca arazi tazminatı (İC TL.) ve Mahrumiyet zammı (Bölgelere 
göre 2-20 TL. arasında) alırlarken; 657 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile 

aylık ücretlerinde azalma ( % 5 ) olmuş ve mahrumiyet zamlarıda kaldırılmıştır. 

İlk önceleri, Arazi çalışma koşullarının çok ağır oluşu, aile hayat¬ 
larının dağınıklığl' ve sosyal imkansızlıklara rağmen, ücret politikasının ca¬ 
zip oluşu ft&deniyle personel bulmakta ve çalıştırmakta güçlük çekmiyen kuru- 
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luş , bugün için mevcut elemanları elinde tutamanla durumu ile karşı karşıya - 
gelraiştir.       —•* 

(d} Mevcut tıkanıklıklar i 

-Ücret politikası nedeniyle elemanların ^kuruluşun diğer sabit gö¬ 
revlerine geçnle istekleri, 

- Haı*itö Genel Müdürlüğü tarafından yâpilan (I,II ve III Derece) 
nirengi noktalarının arazide tahrip edilmiş olmaları, 

- Harita Genel Müdürlüsünden I, II ve III derece noktalara ait de¬ 
ğer alma zorlukları) 

- Kireçlenen noktaların zamanında uçulmaması* eksik ve hatalı uçu“ 
lüşu veya birdaiıa ki yıla kalışi nedeniyle, kireçleme işlerinin birkaç kere 
tekrarlanması, 

- îş bölgelerine intikal eden ekiplere resmi araç verilmemesi, ke¬ 
reste bulmakta çekilen güçlükler nedeniyle işlere zamanında başla tiauan^ı, 

(2) UÇUŞ İŞLERİ i 
Uygul ama programında bulunan ıotograraetrik çalışma bölgeleri için 

gerekli uçuş plânlarını hazırlamak ve hava fotoğraflarını almakla görevlidir. 
Bu hizmeti A.K.F.D. Reisliğine bağlı uçuş şubesi yürütür» İhtisası gerekti¬ 
ren teknik bir hizmettir. 

(a) Mevcut Durum : 

Kuruluşun elinde, uçuş kapasite süresini çoklan dolduran ve yedek 
parçaları fabrikalarınca artık yapılmayan AT-11 (31 yılı) ve D-18 S (1? yıl-' 
tık) tipinde iki uçak bulunmaktadır. Bu uçaklar uçuş yeteneklerini kaybetti¬ 

ği için sık sık arıza yapmakta ve yıllık uçuş hizmetlerini büyük ölçüde ak¬ 

satmaktadır. Personelinin yaş ortalaması (50) olup, hizmetin yürütülmesine 

ve gelişen teknik ve teknolojiye adapte olmaya bugün için yeterli değildir, 
(b) Çalışma koşulları ve saatler: 

Uçuş hizmetleri genellikle yaz aylarında ve hava koşullarına bağ¬ 

lı «larak görev ve eğitim uçuşları şeklinde olup mesai saati ve tatil günle¬ 

rine bağlı olmaksızın yürütülür. 

Görev uçuşları yıllık programa alınan iş kapasitesine bağlıdır; 
Eğitim uçuşları ayda (Her pilot için) en az 4-5 dakika olmak üzere düzenlenir, 

(c) Ücret Politikası ; 
19Ü8 Kadrit, 1956 Varşova ve 1960 Roma Sivil havacılık kükre¬ 

lerinde karara bağlanan ve üye devletlerce de uygulanması milli kanunlara 
aktarılan sivil havacıların ücret politikası (Maaş ;-Uçuş tazminatı + Uçuşa 
teşvik tazminatı + Ölüm veya sakatlık sigortası) şeklinde oluşturulmuştur. 

Kuruluştaki uygulana maaş + Uçuş tazminatı (Belli uçuş saati 
şartı aranmaksızın) biçimindedir. Uçuş teşvik tazminatı ve ölüm veya sakatlık 
sigortası yoktur. 
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(d) Mevcut Tıkanıklıklar : 

- Uçakların uçuş kapasite süresini doldurmuş olması ve sık sık 
arıza yapmaları, 

- Üç yıl dan beri alınmasına karar verilen ve haryıl bütçeye 
ödeneği konan iki fotoğrafik uçak aliminin gerçekleştirilemeyişi, 

- Personelin yaş ortalamasının yüksek oluşu ve iş başmaa ye¬ 

tiştirme eğitiminin yapılamaması, 

- Fotografik araç ve gereçlerinin onarım veya peryodik olarak 

revizyonlarının zamanında (Döviz nedeniyle) fabrikaya gönderilip yaptırılma¬ 
ma sı , 

- Ücret Politikasının sivil havacılık gereklerine uydurulmamış 
olması nedeniyle ihtisas personeli sağlanması güçlükleri, 

- Modern teknolojinin yerinde ve zamanında izlenip uygulanma¬ 
ması , 
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' ' (3) KIYMETLENDİRME İDLERİ : 
Uygulama programında bulunan nirengi ve hava fotoğrafları hazır 

lanmış olan işleri kıymetlendirir ve STH haline getirir. A.K.F.D.Rs.ne 
bağlı ihtisası gerektiren teknik bir kuruluştur. 

(a)-Mevcut durum : Mevcut alet ve ekip durumuna göre halen iki 
vardiye olarak çalışmaktadır. Tecrübe ve ihtisası gerektir«n teknik bir 
hizmettir. Kamu ile ilgili personel bir yıllık kurs ve iki yıllık tecrü 
be çalışmaları sonucu, özel becerisine göre ya operatör yardımcısı ya da 
kartograf yardımcısı olarak görev almaktadır. İyi bir kıymetlendirici 
ancak beşinci yıl sonunda kazanılabilinilmektedir. Bu kadar zor koşullar 
altında kazanılan bir elemanın ayrılması halinde üretim kapasitesi der¬ 
hal düşmekte vo yeri de uzun süre doldurulamamaktadır. 

b) Çalışma_koşulları ve saatleri : Çalışmalar genel olarak Ste- 
reokıymetlendirme aleti ile yapılan dersim değerlendirme ve kartograf 
işleri olmak üzere iki kısımda oluşturulur. Çalışma koşulları oldukça 
ağırdır.; tecrübe, ihtisas, sabır, sağlam bir bünye ve çok iyi bir göz 
uyuşumunu gerektirir. 

Çalışmalar iki vardiye halinde yürütülür. I. vardiye sabah saat 
7-13.30, II. vardiye saat 13.00-19*30 arasında görev alır. Mevcut üre¬ 
tim kapasitesi yıllık uygulama programlarına alman iş kapasitesini ra¬ 
hatlıkla karşılayacak durumdadır. 

c)-Ücret PoLitıkası ş_ 
657 Sayılı Personel Kanunu yürürlüğe girmeden önoe Yevmiyeli 

Teknik Personel Statüsü içinde çalışan ve bir ara da göz tazminatı ile 
desteklenen personel; hizmetin ağırlığına rağmen, ücret politikasının 
cazip oluşu nedeniyle üstün bir moral ve randımanla çalışmakta idi. 

Adı geçen Kanunun yürürlüğe konması ile personel maaşlarında 
İo 05 oranında bir azalma olmuş ve daha önce kaldırılan göz tazminatıyla 
kuruluşun, diğer hizmet dallarına göre cazip üçret politikası ortadan 
kalkmıştır. Bu nedenle, 1971 yılı içinde randımanda düşüş »lrauş ve mev 
cut tecrübeli operatörün a/c 20 si de dış ülkelere kaymıştır. Gerekli ted^ 
birler alınmadığı takdirde önümüzdeki günlerde bu ayrılmaların devam 
edeceği söylenebilir. 

(d)-Mevcut Tıkanıklıklar i 
- Ücret politikasının; hizmetin ağırlığına göre cazip olmaktan 

çıkış-ı, eleman bulma ve yetiştirme güçlükleri, 
- Nirengi hesaplarının zamanında şubeye gönderilememesi, 
-- Uçuş bozuklukları (Kolon açıklığı), 
- Kıymetlendirme araç ve gereçlerinin zamanında bakımlarının 

yapılmayışı, 
- Çağdaş modern teknik gelişmeler-'a zamanında izlenip uygulana 

maması^ 

- Kadro tıkanıklıkları, 
r'"" --‘i-.1-- ir o*. B-i pt.pr !n uygulamaya konmayı şl, 
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( 4 ) TAPULAMA ; 
HTK Sektörünün en önemli ana amaçlarından biri de STH sı 

yapılan tüm sahaların en kısa zamanda tapulamasını yapmak ve sonuçlan 
dırmaktır. Bu görevi TKG Müdürlüğü - A.K.F.D. Reisliğine bağlı taşra 
örgütleri yürütür. Hizmetin amacı İl ve İlçe belediye sınırları dışın 
da kalan taşınmazmalların tapulamasını yapıp plânlara bağlamak ve ta 
pu sicillerini tutmaktır. İhtisası gerektiren teknik ve hukukî bir 
hizmettir. 

(a)- Mevcut istihdam durumu s 

Tablo: 7 Tapulama Örgütlerin mevcut istihdam durumu 

Yıllar 
Müdür1ük 

Sayısı 

Yetkiyle 
bakılan 

bölge 

mevcut 

persönel 
sayısı 

Ekip 
sayısı 

Araç 
sayısı . 

Bir Müd.düşen or 
ekip sayısı 

1960 100 115 1659 420 - 4*2 

1961 100 127 1673 438 41 4,4 

1962 100 155 1634 420 40 4,2 

1963 106 189 1633 415 99 4,0 

1964 100 220 1691 428 110 4,3 

1965 105 217 1763 412 123 3,9 

1966 106 229 1738 453 136 4,3 

1967 108 234 1746 429 157 4,0 

1968 108 241 1710 404 168 3,7 

1969 109 247 1758 420 217 3,9 

1970 108 251 1983 460 232 4,3 

Kaynak : Özel İhtisas Komisyonu - Alt Komisyon raporları 
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(b) -Çalışma koşulları ve saatleri s 
Tapulama çalışmalarında hizmet sahası, her türlü sosyal imkân 

lahdan fetoksıın köy ve bucaklardır. Çalışmalar bir teknisyen ve bir tek¬ 
nisyen yardımcısından kurulu iki kişilik ekipler halinde y#rütülür» 
Ulaşım araçları yoktur. Kuruluşun en ağır hizmet dalını kapsar. 

Çalışma saatleri hizmetin gerekliliğine göre değişir. Nirengi ve 
poligon yapım işlerinde çalışma saatleri günün her saati olabilir, ölçü 
ve gözlem işleri güneş durumuna göre ayarlanır. Çalışmalar arazi ve bü 
ro çalışmaları biçimindedir. Genellikle arazi çalışmaları sabah saat 
5-11 arası yapılır ve bundan sonra bu çalışmalar büroya intikal eder. 
Arazide sınırlandırılması yapılan bir taşmmazmalm bütün teknik ve hu 
kuki işlemlerinin o gün içinde bitirilmesi zorunluluğu (766 Sayılı Ta¬ 
pulama Kanununa göre) vardır. Son yıllarda teknik insangücünün daha 
t^ok üretime kaydırılması amacıyla ekiplerin yan personelle desteklenme 
si düşünülmüş ve uygulamasına geçilmiştir. Fakat bunun (ücret politika 
sı yönünden yetenekli yan personel çalıştırılamadığı için) yüzde yüz 
yararlı olduğu söylenemez. 

(c)-Ücret politikası ; 
657 Sayılı Personel Kanunu yürürlüğe girmeden önce, kuruluşta 

ki teknik personel (Yük.Müh ve Müh.) dışında kalan elemanların aslî 
maaşla çalıştığı ve araziye çıkıldığı zaman ayriyeten (Müdür ve Mühen¬ 
disler 20 TL. , Kontrol memurları ve teknisyenler: 18 TL., Teknisyen Yar. 
Sicil kâtibi ve şoförler: 15 TL») arazi tazminatı aldığı ve 1968 yılı 
ortalarına doğru fazla çalışma (mssai) yapma olanağmınsağlanması ile 
personelin, hizmetin ağırlığına rağmen, ücret ücret politikasının cazip 
tutuluşu nedeniyle üstün bir moral ve randımanla çalıştığı görülmüştür. 
657 Sayılı Kanunun yürürlüğe konması ile fazla çalışma yapma olanağın¬ 
dan yoksun bırakılan personel derhal moral ve randıman düşüklüğü göster 
miştir. 

Konu ile ilgili olarak Tablo: 3 incelendiği zaman; 1967 yılı so¬ 
nuna kadar yıllık tapulama üretiminin 5000 Km2 ancak ulaşabildiği 5 
1968 yılı ortalarına doğru fazla çalışma olanağının sağlanması ils yıl 
lık üretimin 1968 yılında 7442 Km2, 1969 yılında (1414-*|8641-12 aylık-* 
10 055) ve 1971 yılında da 10 020 Km2 ulaştığı; fakat, 1.12.1970 tari¬ 
hinde fazla çalışma olanağının yürürlükten kalkmasıyle yıllık üretimin, 
bir önceki yıla göre % 30 arasında bir azalma gösterdiği (1.12.1970 ta. 
rihine kadar 5435 Km2 1 3 aylık = 7000 Km2 olacağı) saptanmaktadır. 

1968-1970 yılları arasında uygulamasına geçilen fazla çalışma ela 
nağının, yıllık üretim kapasitesine bu denli etki etmesini doğrudan doğ 
rüya günde 2 saatlik fazla bir çalışma yapımına bağlamamak gerekir. Ko. 
nu bu yönüyle ele alındığı takdirde, yıllık üretim kapasitesinin esas 
artış nedenlerini; 

- Fazla çalışma yapımının diğer kuruluşlardan farklı olarak uy¬ 
gulanışına, 

- Günlük çalışmalarda oto kontrolün sağlanmasına, 
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- Her yıl yapılan Müdürler toplantısında taşra örgütlerinin yeni 
tedbirlerle desteklenmesine, örgütler arası hizmet yarışmasının yara-*- 
tılmasına ve Müdürlerin üstün bir moralle iş bölgelerine dönüşünej 

Bağlayabiliriz. 
(*)- Hevcnt tıkanıklıklar : 

- Hizmet yönünden ekonomik olmaktan çıkan bazı bölgelerin (Or¬ 
man içi veya dağınık köylerde) çeşitli nedenlerle halen faal tutuluşu, 

- Bölgelerde toplu (Bitişik köylerde) çalışma olanaklarının sağ 
lanamaması ve bazı bölgelerde (STE sı olmayan yerlerde) yersel meto¬ 
dun uygulanması, 

- Şazla çalışma yapma olanağının yürürlükten kaldırılışı, 
- Mahrumiyet ve iş güçlüğü zammının verilmeyişi nedeniyle bazı 

bölgelere eleman bulma ve atama güçlükleri, 
- Yüksek kadro imkânının sağlanamaması nedeniyle yetenekli ida¬ 

recilerin kuruluşta tutulamaması, 
- Ücret politikası yönünden devamlı ve yetenekli yan personel 

çalıştırılamayışı ve üretici personelin enerji ve yapım gücünün esas 
hizmete dönüştürülememesi, 

- Hizmetin bütçe imkânsızlıkları nedeniyle yeteri kadar motori¬ 
ze edilip, sosyal imkânlarının günün ihtiyaçlarına göre geliştirileme- 
mesi, 

- Ağır sorumluluk taşıyan Müdürlerin Müdür yardımcıları ile 
destekienememesi, 

- Hizmetin ağırlığına karşılık ücret politikasının, kuruluşun 
diğer hizmet dallarımdan farklı tutulamaması nedeniyle elemanların bu 
görevlere geçme arzuları, 

- Eski kayıtların çıkarılma güçlükleri, 
- Orman tahdit haritalarının bazı bölgelerde yapılmamış oluşu 

veya yapılanların da uygulama olanaklarını kaybetmesi, 
- Çalışma sozonu içinde yapılan zamansız ve ekip durumlarını bış 

zon personel atamaları, 
- Mevcut kapasite bölümünde üretimin en yüksek seviyeye çıkarıl 

ması için alınması ön görülen tedbirlerin bu güne kadar geliştirilip 
yürürlüğe konamaması, 

- Köy içi ölçümünün ağır yürüyüşü, fotoğrametrik alıma müsait 
olmayan sahalârda nirengi yapım güçlükleri ve bu işlerin ihale suretiy 
le özel sektöre yaptırma imkânlarının incelenip uygulamaya (deneme ola 
rak) konamaması, 

- Tüm memleket tapulama hizmetlerini içine alan (Ekonomik,Sos¬ 
yal , ulaşım v.b. koşullar gözönünde tutularak) bölgesel ana kuruluşidî- 

bu güne kadar oluşturulup uygulamaya konamaması, 

(5) K A D A S T E 0 : 
Son yıllarda imar uygulaması, gecekondu sorunu, turistik ya¬ 

tırımlar gibi sorunlarla kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelen kadastro 
hizmetlerini T Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Merkez Kadastro Mü- 
müdrLtlüğüne bağlı taşra örgütleri yürütür. Hizmetin amacı il ve ilçe 
belediye sınırları içinde kalan taşınmazmalların kadastrosunu yapmak, 
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plânlara "bağlamak ve tapu sicillerini tutmaktır. İhtisası gerektiren 
teknik ve hukukî bir hizmettir. 

Çalışma koşulları ve ekip kuruluşu tâpulama hizmetlorine göre 
farklılık arzeder ve sosyal imkanları oldukça iyidir* FaZla çalışma 
olanağının yürürlükten kalkması ile personelde moral ve randıman dü 
şüşü olmuştur. Çalışmalar arazi ve büro hizmetleri şeklinde Oluşur. 
Arazide çalışma saatleri görevin niteliğine göre değişmekle beraber, 
genellikle günün her saati yapılabilir. Çalışmalar yersel metodla yü 
rütülür. Fotoğrametrik olarak yapılan birkaç uygulamadan iyi sonuç 
alınamamıştır. Bu konunuiı geliştirilmesi üzerinde hâssksiyetlo durul¬ 
maktadır. Kadastro hizmetlerinde mevcut tıkahıkllklar ve alınması gere¬ 
ken tedbirler»Tapulama hizmetleriyle aynı paralelde olduğu söylenebilir. 

(6) TAPU - FEN" : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Fen Müşavirliğine bağlı 

Olarak taşrada Tapu Sicil Muhafızlıkları bünyesi içinde görev alırlar. 
Görevleri, kadastro gören v* görmeyen yerlerde yapılacak düzeltme ve 
değişikliklerle ilgili tapu fen hizmetlerini yürütmektir. İhtisası ge 
rektiren teknik bir hizmettir. Tapulama ve Kadastro hizmetlerinde be¬ 
lirli bir süre çalışan teknik personelin, tapu fen memuru Olmak için 
yapılan imtihanı kazanması sonucu bu göreve atanırlar. 

Çalışma saatleri normal mesai saacleridir. 
Aldıkları ücret (Maaş i iş sahiplerince yatırılan normal arazi 

tazminatı 1 mahkeme keşiflerinde yargıcın takdir edeceği ücret) şek¬ 
linde olup, aylık iş durumuna göre değişkendir. 

Çalışma koşulları ve sosyal imkânları diğer hizmet dallarına gö 
re en iyi olanıdır. Bu nedenle, kuruluşun diğer hizmet dallarında çalı 
şan teknik personelin daima geçmeyi arzu ettiği en cazip hizmet bölü¬ 
müdür. 

Tapu fen hizmetlerinin araç, gereç ve insangücü yönündan destek 
lenmesi ve geliştirilmesi için gerekli malî olanakları yok denecek 
derecede azdır. Bu nedenle arzu edilen nitelik ve seviyede oluşturula 
mamaktadır. 

Hizmet yönünden hızla gelişen bölgelerde sayıları, bir fen âmiri 
ve 4-5 fen memurunu bulmaktadır. Bunların Tapu Sicil Muhafızlıkların¬ 
dan ayrı tutularak harcama, karar ve yetki yeteneklerine sahip yeni 
bir kuruluş olarak oluşturulmasında büyük fayda ümit edilmektedir.Bö^; 
leoe oluşturulacak yeni kuruluşlara; yenilemeyle ilgili kesin ve açık 
bir hukuki çözüm yolunun getirilmesi ile ölçek yetersizliği, taşınmaz 
mal değerinin artışı, metod ve teknolojinin ileri gitmediği yıllarda 
yapılan fakat zemine uygulama olanağını kaybeden plânların yenilenme¬ 
si (Revizyon) görevi verilecektir. 

Konu bu yönüyle ele alındığı takdirde, bu güne kadar tapulama 
ve kadastro Müdürlüklerinin imkânları ile yürütülen bu hizmek, tapu 
Fen kuruluşlarınca yürütülecek, Tapulama ve Kadastr* hizmetleri aksa 
mıyacaktır. 
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E- Diğer Ülkelerde Durum ve İrdelenmesi ; 

Diğer ülkelerde yöresel durum ve koşullara göre çalışmalar da 
değişik metodlar uyg-ulanmaktadır. Ancak, ileri ülkelerde genellikle fo_ 
toğraraetrik met odla fotoğraf üzerinde identifikasyon suretiyle kadast¬ 
ro yapılmaktadır. Her nekadar ülkemizde de modern ve ekonomik metcd n 
olan fotoğrametrik usulle tapulama işleri yürütülmekte ise de geçmişte 
yapılan denemelerden ideal metod olan, önceden sınırların belirlenmesi 
ve fotoğraf üzerinde identifikasyon yapılmasından olumlu sonuç alına¬ 
mamıştır. 

Bu nedenle, yurt içi imkânlara göre bizdeki çalışmalar, fotoğ¬ 
rametrik olarak yapılan paftalar üzerinde, sınırlar mahallinde kontro.1 
lu bir şekilde yürütülmektedir. 



III YURT İMKANLARI 

Sektör hizmetlerinin ana gruplar olarak aşağıdaki şekilde belirlenme¬ 
si uygun görülmüştür: 

A- Harita hizmetleri 

1- 1/5000 ölçekli haritalar 
2- l/lOOO " " 
3- Hava fotoğrafları ' v 

13- Kadastro hizmetleri 

1- Tapulama hizmetleri (Tarım topraklarında) 
2- Kadastro hizmetleri (Kent topraklarında) 

C- Tapu hizmetleri 
Sektör hizmetlerinin üretiminde.genellikle faktör temel insan gücüdür. 
Ancak bazı alanlarda insangücü yanında gerekli ve etken olan faktör¬ 
lerden teknik alet ve araçlarda tesöit edilerek yaratabılecekleri hiz¬ 
met miktarları hesaplanmıştır, 

A- Harita Hi zmetlefi i 

1- 1/5000 ölçekli haritalar 
l/50ûQ ölçekli harita üretiminin temel faktörleri nirengi tesi¬ 

si, hava fotoğrafı alimi, hizmetlendirme biçiminde gruplandırılmıştır. 
Hava fotoğrafı alımı, bütün hava fotoğraf alını giioü içinde dallâ soara 
hesaplanmıştır. 

a- Nirengi tesisi: 
Nir.jîgi tesiside temel faktörler insangücü, arazi taşıt aracı, 

teodolit ve nivedur taşıt araçları genellikle seroest piyasadan kira 
ile sağlanmaktadır; bu yüzden üretim programını etkileyecek bir üre¬ 
tim faktörü biçiminde değerlendirilmesi yoluna gidilmemiştir. 

1/5000 ölçekli harita yapımı yetkisi bulunan Tapu ve Kadast¬ 
ro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğü potansiyel nirengi gü¬ 
cü aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Nirengi Pftantiyol Güç Tablo#u (l) (X) 
Üreti» 197® 1#70 de Ekip Verimi Üretim Potansiye¬ 
Sektörleri Mev#udu Tescil edilen 

Ekip Sayışı . 
Km2/Yll li Km2/Yıl 

Teknik (T KG il) (T.KGM.) (17.500-6.000(HGM) 
Blema# 97 7# 250 23.500 
Hassafi 

Teedeiit 10 - - -

Teedelit 70 - 250 (17.500 6.000) 
23.500 
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b- Kiyrabtlörtdirfhe: 
Kıymetlendirme çalışmalarında temel iiretitn faktörleri teknik 

eldmdn Ve sterefc kıymetlendirme aletleridirı Üretimde pötan hiydl güç 
hesabinda esias alinâeaK oldh da aletlerdir, gehlailikle işgücü daha 
uCuedürl Aletlerde göz yorulması nedeniyle bir teknik elertanlh günde 
örtalatad 6-6j5 saat çalışması olanağı vardır» duna göre alet yıllık 
potansiyel gücünün, 3 vardiye çalışma yapılacağına göre hesaplanması 
gerekir» 

Kıymetlendirme Potansiyel güç tablosu (2) 
Kıymetlendirme 1970 ekip 1 Ski Din 3 Vardiye Patansiyel 
aleti sâyısı verimi 

Km2/Yıl 
verimi 

Kb2/Yi1 
güç 

Km2,/lıl 
TKGMî İO 34 350 1000 20.000 

IIGM : 10 
■ i,».... —e— e. ... t. - t  

10 350 1000 10.000 

İ3u tabloda kıymetlendirme için teknik eleman yetiştirme sörunu 
önemsenmemiş görünmektedir. Asıl ı^ınsur kıymetlendirme aleti olarak alın¬ 
mıştır. Her ekibin 3 teknik elemandan kurulacağı esas alınarak üretim 
projeksiyonlarına gö£>e ihtiyaç ayrıca hesaplanacaktır. 

2- l/lOQQ ölçekli haritalar: 
Bu günkü uygulamaya göre îürkiyede genellikle kent alanlarını 

kapsayan ve imar hizmetlerine altlık olan l/lOOO ölçekli haritalar 
yarsel (klasik) yöntemle üretilmektedirler. Bu çalışmalarda temel üre¬ 
tim faktörleri teknik eleman, teodolit-take#metr«, nivo gibf, -£lçü araç¬ 
larıdır. 

1970 Yılı İçindeki Sleraan ve Alet Sayıları (3) 
Eleman A 1 e t 

KURULUŞ Mühendis Teknisyen. Te#delit Take<#metre Niva 

İmar ve İskan' 
Bakanlığı 15 

1 
17 i i 

10 10 5 

İller Bankası . 42 155 i 40 40 40 
Qzel Sektör _ 25 200 i 

i O w> . 4° 40 
TOplam 82 372 . 100 100  ?5.   

(X)(l) Teodolit ve nivy için daha Önce saptanmış ve denenmiş yıllık veri»- 
ler yoktur. Bu konuda uluslararası verilsrde bulunmadığından bir orta¬ 
lama değer konulması yoluna gidilmiştir. 

(2) Nirengi çalışmalarında en verimli örgütlenme biçimi ve butta g#re he¬ 
saplanmış verim değeri bulunmadığından 197® değerleri bira* düzeltile¬ 
rek alınmıştır. 

(3) Alet vs araçların yıllık orialam* verimleri bilinmediğinden personel 
alet ve araç arasında optumun ekOngock Dileşke incelemesi yapılmamış¬ 
tır# 

(d) Harita Genel Müdürlüğü teodolit ve nivO miktarı bilinmediğinden 
alet gücü he saptanmamıştır». 
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1970 yılında yapılan İş miktarı: 
İller .Bank 

Gayri meskun : 12. 408 
Meskun : 44 496 
Toplam ; 56 904 

İmar İsk. Genel Toplam 

12. 120 69. 024 

Birim Verim 

ha/Yıl 
Potansiyel Güç 

ha/Yıl 
İnsan Gücü : 450 150 70.000 

Teedolit : 100 1000 100.000 

Takeometre : 100 1000 100,000 

Nivo : 85 1000 85.000 

3- Hava Fotoğrafı Alımı: 
Hava fotoğrafı alımında temel üretim faktörleri personel, uçak 

ve hava kamarasıdır. Hava filninide üretim faktörleri arasında say¬ 
mak gerekir Ancak süreli kullanma zorunluğu nedeniyle ve tüketim gir¬ 
disi olduğundan, daha sonra yapılacak; ithal edilecek araç-gereç ara¬ 
sında hesaplanması daha uygun bulunmuştur. 

Hava fotoğrafı alımı hizmetlerinde temel üretim faktörleri: 
ve potansiyel güç tablosu (5) (X) 

üretim Faktörleri Toplam 
Sayı 

Birim verim 

Km2/Yıl 
Potansiyel güç 

Km2./Yıl 
Uçak 7 15. 000 105. 000 
Hava Kamarası 10 — — 

Uçuş Personeli 35 - -

(x)l- Halen faal durumda 7 uçak görünmekle birlikte Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünde bulunan 2 uçak, tipleri Ordu da ve dünyada 
kalmamış durumdadır. 

2- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1971 yılı programında 2 uçak 
alınması öngörülmüştür. Bu uçaklarla Harita Genel Müdürlüğü uçak¬ 
larının faal olacağı gözönünde tutularak potansiyel güç hesabı 
yapılmıştır. 

3- Personel yetiştirme sorunu bu alanda önemini sürdürmektedir» Mev¬ 
cut personel genellikle ileri yaştadır» 
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4~ Foteğraf basımı ve çoğaltma işleri: 
Hava filimierimin banyosu, pozitif kartları, fotoğrafların 

büyütülmesi ve düzenlenen harita ve planların çoğaltılması nizmetle- 
ri aslında önemli hizmetlerdir. Ancak mevcut alet ve araç kapasite¬ 
li doğacak basıin Ve çoğaltma işlerini kâtşiiayabilecek güce sahip¬ 
tik Bü alanda öhemli faktöf; resim kağıt lalı, kıymetlendirme camı, 
harita çoğaltma için gferdkli alt lıklatrıh öihdr üretim girdisi llarak 
programlarda yer altodfcij yatlrıfnlardd ger&khn ödeneklerin hesaplanma¬ 
sı ytlu düşünülmüştür. 

B— KADASTRO HİZMETLERİ 
Mevcut çalışma düzeni içinde (Harita üzerinde tapulama ve yer¬ 

sel yöntemle kadastro çalışmaları) Kadastro ve tapulama hizmetlerin¬ 
de temel üretim faktörleri insangüoü Slarak g#rülmektedir. 

Bu çalışmalarda teknik elemanlarııj, ihtiyaç duyduğu aptik açı 
ve uzunluk ölçü araçları teodolit Ve take*metre olmaktadır. Anoak 
fotoğrametri yoluyla hazırlanan haritalâr üzerinde yapılacak tapula¬ 
ma çalışmalarında ve binalı arazilerdeki Ölçmelerde bu aletlere>baş¬ 
vurma oldukça az olacaktır, 

1— Tapulama Hizmetleri; 
Mevcut insangüoü ve potansiyel üretim gücü (1970 ykı) (♦) 

Kuruluşlar Mecut 
Eleman 

Kurula bi lecök 

Ekip 
Ekip verimi 
Kra2/Yıl 

Potansiyel 
Güç Km2/yıl 

Tapu ve K»d. 
Gn. Md 1750 500 20 10. 000 

Toprak İfkan 600 200 4. 000 

Tepraksu 100 

Tfplam s 14. 000 

2- Kadaetr» Hizmetleri; 

MeVut insangüoü v» üretim U27i> I. (la  
Meveut Eleman Kurulabileoek Ekip Verimi Üretim Potansiyeli 

Ekip Psrael/Yıl Parsel/Yıl 
645 110 900 10* 000 

3- Tapu Hizmetleri: 

Tapu hizmetlerinde temel tire tim faktörü tamamen ins&ngüeüdür (8) 
Personel Birinoi verim 

jşlem/Yıl 
Üretim Potansiyel 

İ|1#*/Yj.İ 
Tapu Sieil Muhafızı 
M«h. Mv. ve Memuru Â‘"' ' 1000 1. 280. 000 

Tatip-Daktilo 1220 -
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IV- ÜRETİM PROGRAMI 

A*- Hizmetlerin Kapsamı 
Öncelikle Harita Kadastro ve Tapu hizmetlerinih hizmetler yel¬ 

pazesindeki yer ve kapsamının doğrulukla saptanması, açıklığa kavuş¬ 
turulması gerekir* 

Haritacılık genel olarak yeryüz ündeki doğal ve yapay tesislerin 
ölçülmesi ve altlıklarda gösterilmesidir. Kadastro ise taşınmazmâl 
mülkiyetine ilişkin bilgi ve büyüklüklerin toplanması ve haritalar 
üzerinde gösterilmesidir. Günümüzde harita ve Kadastrd hizmetleri 
tdpu hizmeti ile birlikte mülkiyetin güvence altına alınması temel 
görevi yânında: 

- Yer yüzünde yapılacak tesis ve düzenlemeler için gerekli 3,1 İs¬ 
lama bilgilerini toplama ve planlama çalışmalarında altlık olma, 

- Planlama sonuçlarım ve doğan yeni düzeni yeryüzüne aktarma) 
- Yeni düzeni izleme; yeni düzenin geliştirilmesi) geliştaeler- 

deh doğan yeni bilgilerin toplanması, değterlendirilmesi,fonksiyonla¬ 
rın yikletıeh hizmet dalıölb* Bu yapısı içinde Harita, Kadastro ve 
tapu hizmetleri birçok hizmetler, yatırımlar ve özellikle alt yapı 
yatırımları için önemli ve vazgeçilmez bir araç niteliğindedir. 

1970 yılları içinde Türkiye koşulları gözönünde tutulduğunda 
öncelikle ülke yüzeyinde yerleşme, tarım, orman alanlarının bilim¬ 
sel veri ve analizlere dayalı olarak saptanması gerekir. 1960 lı 
yıllar içinde tartışılmasına başlanan ve 1970 ü yıllarda henüz bu 
planda bulunan Toprak reformu, en geniş kapsama, ile "ülke toprakla¬ 
rından yararlanma şeklinin yeniden düzenlenmesi udireci" dir, En ve¬ 
rimli tarım alanı, ekonomik koşullar gerekli kılmıy*rsa yerleşme ya¬ 
da «rinan alını olarak ayrılmamalı, kullanılmamalıdır. Yerleşme alanı 
olarak seçilen alanın toprağı (zemini) sağlam olmalı, deprem bölgesi, 
hattı üzerinde bulunmamalı, sağlığa zararlı gaz ya da başkaca madde 
işletmeler yakınında olmamalıdır. 

1- Tarım topraklarında hizmetlerin kapsamı: 
Toprak reformu Harita, Kadastro ve tapu hizmetleri aracılığıyla 

toplanmakta olan bir kısım bilgilerle toplanması gereken bir kısım 
diğer bilgilere ihtiyaç gösterir. Toprak reformu yapılsa da yapılma¬ 
sa da tarım toprakları üzerinde uygulanacak politikalar, geliştirme 
çalışmaları, v ba bayındırlık hizmetleri her zaman aşağıda kısaca 
sayılan bilgileri gerektirir. 

- Arazinin topoğrafik durumuna,yol su kanal ağına ilişkin bil¬ 
giler 

- Taşınmazmalların büyüklük, konum ve mülkiyetine ilişkin bilgi¬ 
ler, 

- Tarım topraklarının fizik yapısı, cinsleri, minveral durumu, 
tarım üretim kabiliyeti ile ilgili bilgiler, 

- Tarım topraklarının kullanılma, işletilme biçimi ile ilgili 
bilgiler, 
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- Toprakların birim büyüklüğünün parasal değeri, vergisi v.b. 
mali bilgiler. 

Bu bilgilerin bir kısmı halen Harita ve kadastro hizmetlerince 
toplanmakta, değerlendirilmektedir» Türkiye ihtiyaçları gözönünde tu
tularak ve genel olarak hangi bilgilerin gerekli olacağı, Dunların 
nasıl toplanıp, nasıl değerlendirileceği .aptanarak III* Kalkınma 
Planı ve daha sonrası için Harita, Kadastr# ve tapu hizmetlerinin muh
tevası yeniden belirlenmelidir. 

2— Kent Topraklarında hizmetlerin kapsamı; 
Yerleşme alanı olarak seçilen yerlerde uygulanacak Harita—Kadast

ro ve tapu hizmetleri tarım alanına güre farklıdır. Bu yerlerde taşın-
mazmalların kullanılma amaçları ve uygulanacak politikalar değişiktir. 

Yerleşmeye arazi hazırlanması çalışmalarında; toprağın yapısına 
ilişkin bilgilerle, (toprağın jeolojik yapısı, sertliği, sağlamlığı, 
deprem ve yeraltı kaynaklarının durumu v.b.) mülkiyete ilişkin bilgi
ler toplanacaktır. 

Planlama kararı arifesinden başlayarak yerleşmenin (yapıların) 
tamamlanmasına kadar, planlama gereğince yerleşmenin sağlanabilmesi 
arsa sorunlarının uygun biçimde çözümüne bağlıdır. Özellikle bireysel 
özel mülkiyet sisteminin anayasal bir esas olduğu ülkemizde arsa so
runu kentleşme politikası içinde önemli yer tutmaktadır. Anoak arsa 
sorununun çözümünde bir takım politikalar geliştirilmiş, bazı araç
lar bulunmuştur. Bu politikalar içinde en çok başvurulanı arsa soru
nunun çözümünde vergi politikasından yararlanılması şeklidir. V^rgi 
politikası, henüz yerleşmeye açılmamış olanlarla yerleşme için bele
dî alt yapısı tamamlanmış veya yapılar yoğunlaşmış alanlarda farklı 
olmaktadır. 

Planlama kararı ile başlayan ve yapılan her tesisle biraz daha 
yükselen arsa fiyatları, arsa sahiplerine hakları olmayan kazançlar 
saglayaoilirler. Toprak sahiplerinin katkısı olmadan oluşan bu fiyat 
yükselmelerinin gerçek sahibi kamuya aktarılması gerekir ve bunun 
içinde Mali kadastro yapılmalıdır. BeledL? alt yapı (yol, su, kanali
zasyon, elektrik, gaz, haberleşme v.b.) tesisleri tamamlanan arsa po
litikasının yapılan yatırımların çürümesine meydan vermeyecek biçim
de düzenlenmesi söz konusudur. Örneğine kentleşmenin merkezden çevre
ye doğru yayılması biçiminde, arsalar belli bir tarihte uaşlayarak 
bekletilme suresi ile doğru orantılı olarak ve merkezden çevreye doğ
ru artan oranlarla vergilendirilir. Bu durumda arsa sahipleri yüksek 
vergi ödememek için arsalarını ya elden çıkaracaklar ya da yapı yap
tırmaya yöneleceklerdir. Sayılan bütün bu politikaların uygulanabil
mesinde tek araç kent planları ile çakışan kadastral planların hazır
lanmasına ve mali kadastro yapılmasına bağlıdır. 

Yerleşmesi tamamlamış olanlarda, adil bir vergi sistemi kurula
bilmesi, taşınmazmalların haksız kazançlara konu olmaması, güvenlik 
içinde alım—satım ve kredi düzeni kurulabilmesi yeni değerler ve muh
teva kazanmış oir tapu ve kadastroya Dağlıdır. 
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Çok: genel olarak değinilen bu Konular Harita kadastro ve tapu 
hizmetlerinin günün ihtiyaçlarına göre üstlenmesi gerekli y>»ni görev¬ 
leri anlatmaktadır. Harita kadastro ve tapu hizmet sektörüne yeni 
yüklenecek bu görevlerle eski görevlerin bağlaştın İması, üstlenile¬ 
cek görevlerin en iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi için Hari- 
ta-Kadastro tapu hizmetleri üretim teknik ve yöntemlerinin alması 
gereken yani biçim çok daha ayrıntılı inceleme ve araştırmaları ge¬ 
rekli kılar» III. Kalkınma planı döneminde bu alanda çalışmalara gi¬ 
rişilmesi, denemde ele alınacak en önemli ve temel görevlerden biri¬ 
dir, 

B- Sektör içi Cenge 
1- Hizmetler arası denge 

Harita ile kadastro şimdiye kadarki uygulamalarda birbirlerinden ay¬ 
rılabilecek nitelikte hizmetler olarak görünmüşlerdir. Oysa Anayasa¬ 
mızın kabul ettiği mülkiyet sistemi içinde arazide uygulama yapılacak 
bütün proje plan v.b, çalışmalar mülkiyet verileri gerektirir. Örne¬ 
ğin imar planlaması, kadastral hale getirilmemiş halihazır şehir hari¬ 
taları üzerine gerçekçi biçimde yapılamamaktadır. Bu şekilde düzenle¬ 
nen imar planlarının araziye uygulanabilmesi ve imar-hamur işlemleri 
kadastrosuz yapılamaz. Arazi dağıtımı, kamulaştırmaya da genel olarak 
toprak reformu için kadastro gereklidir. 

Öte yandan harita ve planlar planlama öncesi gerekli verileri 
toplama araoı *lduğu kadar ve daha önemli olarak düzenlenen plan ve 
projelerin araziye uygulanmalarında da vazgeçilmez araç niteliğinde» 
dirler. 4 halde bireysel özel mülkiyet sisteminin anayasa sisteminde 
kaoui edildiği ülkemizde Harita ve Kadastro hizmetlerinin bütünleşme¬ 
si, haritaların kadastral durumu da göstermesi gereklidir. 

Bu gerek, harita ve kadastr* üretimi arasında uygun biB denge¬ 
nin kurulması zorunluluğunu tanımlar. Harita üretimi bir yerde ve 
belli bir süre içinde kadastral hale getirilecek biçimde program¬ 
laşmalardır» Haritanın düzenlenme tarihi ile kadastral hale getirme 
arasındaki süre, arazideki değişmelerin hızına bağlıdır. Araziye ye¬ 
ni tesisler kurulması, arazinin miras v.b, nedenlerle parçalanması 
hızlan «ürenin saptanmasında etken faktörlerdir. 

Harita ve Kadastr# hizmetleri istenen bilgileri toplama, değer» 
lendirme ve yansıtma aracıdırlar» Bu durumda, Hizmetlerin muhteva 
ve incelikleri toplanacak bilgilere bağlı alacaktır. Öte yandan hal¬ 
kın taşiAmazmallarına özellikle arazi sınırlarına gösterdikleri has¬ 
sasiyet, arazi değeri ile doğru orantılıdır. Harita ve Kadastr* hiz¬ 
metlerinin güvenlik aracı #labilmeleri için arazi değeri ile incelik 
ve özellikleri arasında uygun denge kurmak gereklidir* Bu ve başka 
bir takım nedenle, bu gün olduğu gibi tek bir ölçek yerine harita ve 
kadastr# hizmetlerinin ölçek ve incelik sınırları, arazi değeri, bit¬ 
ki örtüsü ve başka bir takım faktörler dikkate alınarak yeniden ve 
farklı saptanmalıdır. 
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Üretim Faktörleri arası denge 
Özellikle Harita ve Kadastro hizmetleri birbirinden ayrı bir ta¬ 

kım birimlerce yapılan üretimler sonucu meydana gelmektedirler» Fak¬ 
törler arasında hem incelik sınırları ye üretimin temel amacıyla uyuş¬ 
ma, nemde s ire bakımından bir denge gereklidir, örneğin: Nirengi ya¬ 
pılan alan büyüklüğü ile haya fotoğrafı xalım ya da kıymetlendirme 
programı yada kapasite arasında, Nirengi yapılan zaman ile hava fo¬ 
toğrafı alımı yapılan tarih arasında, Hava fotoğraf alımı ile kıy¬ 
metlendirme tarihi ve nihayet tapulama yapım tarihi arasında uygun 
t)ir denge kurulmalıdır. Uzun süreli üretim projeksiyonları üretim 
faktörleri arası bu dengeye özel bir önem göstermek zorundadırlar. 

Bu dengeye geçen plan dönemlerinde ve gerçekleşen üratimlerde 
yeterince ^nem verildiğini söylemek güçtür. Özellik harita üretimi 
ile kadastro üretimi arasında durum böyledir. 

Aynı şekilde halihazır harita üretimi ile şehir kadastrosu üre¬ 
timi arasında da uyum yoktur. Bu hizmetler ayrı ayrı örgütlerce yü¬ 
rütüldüğünden ilişki çok daha zayıftır, 

I ve II, BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA GENEL POLİTİKA 
I inci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Birinci Beş Yıllık kalkınma planında, Tapulama durumunu, da gösterir 
nitelikte ve standart tipte 1/5OOO ölçekli kadastral haritalardaki 
toplam talebin 482*000 km2 olacağı tahmin edilmiştir, 2.7 milyon par- 
sellik şehir kadastrosu lf82 yılında tamamlanacak şekilde uzun vade¬ 
li projeksiyona bağlanmışlardır. İmar planı olmayan ya 4a yeniden 
yaptırılması gereken 361 şehir ve kasabanın imar planı ve 288 şehir 
ve kasabanın halihazır haritasının yaptırılması plap^pmıştır, . . ... -' • ; ' * ! y r- - * 

J inci Beş yıllık Kalkınma planında hizmetlerin ulaşması gere- 
k*n muhtevaya girilmemiş, aynı muhteva içinde daha ç#k üretim ve ve¬ 
rile# süre içinde özellikle ilk tesis kadastrosunun tamamlanması önem 
kazanmıştır. Bu çerçevede üretimde sürat sağlamak üzere fotoğramet- 
fi yöntaısiaıa-* geçiş ön görülmüş, yine temel hedefi daha çok üretim 
elraak üzere "Kadastro, harita ve imar planları ile ilgili planlama 
ve işbirliği kurulu" nun yetkilendirilmesi, çalışmaları yürütecek 
teknik v# yüksek nitelikli işgücü yetiştirilmesi öngörülmüştür. 
Kadastr# ile ilgili hukuki mevzuatın günün gereklerine uygun »larak 
yenidm* düzenlenmeği tedbiri öngörülmüştür. Ancak bu yeniden düzen¬ 
lemenin kapsamı açık değildir. Genel politikadan üretimin artırıl¬ 
ması temel amasına dönük bir yeniden düzenleme beklendiği çıkarıla- 
bi lir, 

Birinei planda harita ve Kadastre bütünleşmesi, »Bellikle ta¬ 
rım alanları içip dikkate alınmıştır. Tapulama üretim hedefleri 
1/5000 ölçskli kadastral harita hedefleri içinde saklı gösteril¬ 
miştir. 



Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
Ikinoi Beş Yıllık Kalkınma planında kadastro ve tapulama işleri 

tarım refdrmü için temel ve tamamlanması zorunlu bir araç olarak gö¬ 
rülmüştür. Bu yüzden tapulama ve kadastro üretimine önem verilmesi 
ve en geç 20 yıl içinde bitirilmesi ana ilke olarak saptanmıştır. 

Arazi mülkiyeti durumunun henüz tesbit edilmemiş ©İması, çe¬ 
şitli sektörlerde plan uygulamasında dar boğaz meydana getirdiği 
görüşü *rtaya konmuştur. nÖte yandan bu dıcrumun arazi vergisi, miras 
ve intikal vergisi gibi vergilerden alım satım sırasında ödenmesi 
gereken vergi, resim ve harçlardan önemli oranda gelir kaybına y#l 
açmakta" olduğu, "Ayrıca mülkiyetin hukuki dayanaktan yoksun Alması, 
yurt düzeyinde asayiş bozucu olaylarında kaynağını teşkil etmehte" 
olduğu görüşleri saptanmıştır. 

Bu ifadeler, II, Beş Yıllık Kalkınma (.T,B,Y.K) planında harita 
ve kadastronun tamamlanmamış olmasının, bazı kalkınma projelerinde 
darboğazlar meydana getirdiğini anlatmakta, ancak Harita ve Kadastro 
hizmetlerinin, sınır ve mülkiyet kadastrosu niteliğindeki bugünkü 
muhteva için de süratle tamamlanması hedefini öngörmektedir* Muhte¬ 
vada gelişme ve Harita; Kadastro ve taptı hizmetlerinin temel Ve vaz 
geçilmez draç olduğu kalkınma projeleri ve diğeB hizmetlerin istekle¬ 
rini dikkate almamakta; bu hizmetlerdeki gelişme v© politikalarla güç¬ 
lü ilişkiler kurmamaktadır. 

Üretim Programında Genel Politika 
Üretim programının düzenlenmesinde sektör içi dengenin gerçek¬ 

leştirilmesi yanında süreye ilişkin hedeflerin ikinci 5 yıllık kal¬ 
kınma planında saotananların aynen alınmaları, değiştirilmemeleri yo¬ 
lu tutulmuştur. I.B.Y.K planında Tapulama ve Kadastro ilk tesis hiz¬ 
metlerinin en geç 20 yıl içersinde tamamlanması öngörülmüştür. 
III.B.Y.K. planında kalan hizmetlerin 15 yıl içinde, 19Ö7 yılma ka¬ 
dar tamamlanması hedef alınmıştır. 

Üretim faktörleri arasında dengenin kurulması ve kapasitelerin 
15 yıllık süre bulguları da göz önünde tutularak yeniden düzenlenme¬ 
si, geliştirilmesi uygun düşünülmüştür. 

Hizmetlerin kapsamı ve inceliklerini.n yeniden saptanması, ge¬ 
liştirilmesi zorunludur. Ancak tarım toprakları üzerinde yapılacak 
yemden düzenleme ve tutulacak politikalar ile kentleşme, arsa poli¬ 
tikası, konut politikası, vergi politikası gibi politikaların Hari¬ 
ta, tapu ve kadastro hizmetlerinden bekledikleri ayrıntılı .inceleme 
ve araştırmalara bağlıdır. Hizmetlerin kapsamında yapılacak düzenle¬ 
melerin süre ve birim verimi, dolaysıyla üretim programlarını etki¬ 
lemesi söz konusudur. Ancak öte yandan hizmet ve örgütlerde yapıla¬ 
cak yeniden düzenleme ve iş basitleştirmenin olumlu etkileride ola¬ 
caktır. Bu nedenle birim verimlerde son yıllarda ulaşılan d ıZey ay¬ 
nen alınmıştır., 
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Tarım alanlarını kapsıyan harita üretimi, sonunda Kadastral hale ge¬ 

tirilecek biçimde programa allamış, geçmişteki stok haritaların en çok mik¬ 
tar olarak aynen kalması uygun görülmüştür. 

Toprak dağıtımı (Toprak İskan çalışmaları) ve arazi toplulaştırma 
çalışmaları tapulama çalışmaları içine alınması ve mevcut potansiyel üretim 

güçleri tapılama gücü içinde hasaplanmıştır, 

E- üretim Projeksiyonları 
1» Harita Hizmetleri 

a- 1/5000 ölçekli Standart Kadastral Haritalar : 
1/5000 ölçekli harita isteklerinin tapulama dan bir yıl önce yapıl¬ 

mış olması esas alınarak ve II. 3eş Yıllık kalkınma plânında saptanan 4-00.000 
Km2 lik ti?f alanın 1987 ye kadar tapulanacagı (standart kadastral haritala¬ 
rının yapımı) öngörülerek talep projeksiyonu düzenlenmiştir. Ancak Harita 
Genel Müdürlüğünce 1:25 000 ölçekli haritaların tamamlanmış olmasıyle 

1:5000 kapasitesinin artOAş çldönğı da ve-beş yıl alet artışı yerine sadece 
yenilenmesi gozönünde tutulduğunda, 

2. Beş Yıllık Plâna göre 3.ncü Beş Yıllık Plâna göre 

Yıllık Üretim Yıllık Üretim 

Yıllar Km2 Yıllar Km2 

1973 16.000 1973 18.000 

1974- 17.000 1974- 18.000 

1975 18.000 1975 18.000 
1976 19.000 1976 18.000 

1977 20.000 1977 18.000 

Toplam : 90.000 Toplam : 90.000 

1978 21.000 

1979 22.000 

1980 22.000 

1981 22.000 

198 2 21.000  
Toplam : 108,000 

1983 20.000 

1984 18,000 

1985 16,000 
1906 14.000 

1987 10.000  
Toplam : 78.000 
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II, Beş Yıllık Plân Sonuna Kadar 150.000 Kru2 
III. Beş Yıllık Plân Dönemi 90.000 Km2 
IV. B " » 11 108,000 *' 
y Tl II İt II 78.000 :ı 

Topoğrofik Harita Toplamı 425.000 

Eskiden yapılan bir kısım haritaların yenilenmesi ve harita ya¬ 

pılacak alanın tapulama sınırlarını bir miktar aşacağı düşünülerek 25.00G 

ka2 fazla alanın haritası yapılacağı esas alınmıştır. 

Elde bir kısım nirengili ve fotoğraflı alan bulunduğunda Nirengi 
ve pafta üretiminde bir değişikliğe gereklilik görülmemiştir. 

İ- Nirengi Tesisi : (X) 

Yıllar 
Üretim 

(Km2) 
Ekip Verimi 
(Km2/Yıl) 

Üretim 
Ekip 

Unsurları 
Teodolit Nivo 

1973 18.000 250 68 68 34 

1974 18.000 II 72 72 36 

1975 18.000 tt 76 76 38 
1976 18.000 İt 80 80 40 

1977 18.000 tt 84 84 42 

Toplam 99.000 

1978 22.000 tt 88 88 44 

1979 22.000 ti 88 88 44 

1980 22.000 İt 88 88 44 

1981 21.000 tt 84 84 42 

1982 20.000 tl 80 80 40 

Toplaft 107.000 

1983 18.000 tt 72 72 36 
1984 16.000 tl 64 64 32 

1985 14.000 II 56 56 28 

1986 10.000 II 40 40 20 

Toplam 58.000 

(X) 1- îlk Ekip 1 Teknisyen 1 Kalafiye 2-3 düz işçiden oluşur. 
2- 2 Ekibe 1 Nivelmaneı düşünülmüştür. 

3- Yönetim ve denetleme elemanı ayrıca hesaplanacaktır. 

«/«. 
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İİ- Kıymetlendirme : (X) 

Üretim Ekip verimi üretim Unsurları İhtiyacı 
Yıllar (Kra2) (Km2/Yıl) Ekip Alet 3 kişili 2 kişil: 

1973 18.000 330 48 16 24 

1974 18.000 M 51 17 26 

1975 18.000 n 54 18 27 

1976 18,000 11 57 19 29 

1977 18.000 11 60 20 30 

Toplam 90,000 2?0 

1970 21.000 (1 63 21 

1979 28.000 (1 66 22 

1900 22,000 II 66 22 

1981 22.000 II 66 22 

1982 21,000 II 63 21 

Toplam 108.000 324 

i 983 20.000 II 60 20 

1984 18.000 II 5^ 18 

1985 16.000 İt 48 16 

1986 14.000 II 42 14 

1987 10,000 II 30 10 

Toplam 78.000 zy+ 

(X) 1- Kıymetlendirme ekibi 1 Operatör: 1 0peratör yardımcısı ve 
1 tesbitci den oluşur. 

2- Çalışmaların 3 vardiyg olacağına göre alet sayısı saptanraıştir. 

Ancak yeteri alet olmadığından 3. Beşyılda iki vardiya olması uy¬ 
gun görülmektedir* 

3- Yönetim ve denetleme elemanı ayrıca hesaplanacaktır. 



b— l/lQQ0 Ölçekli Haritalar: (x) 

Yıllar 
Yıllık Üretim Eleman verimi Üretim Unsurları İhtiyacı 

(ha) (ha/Yıl) Eleman Teodolit Takeemetre Niv» 

1973 7? .000 150 500 75 75 75 
1974 75 .000 ti 500 75 75 75 
1975 75 .000 t! 500 75 75 75 
1976 75 .000 II 500 75 75 75 
1977 75 -000 11 500 75 75 75 

Tsplam 375 .000 - - - - -

1978 80. 000 II 530 80 80 80 

1979 85 .000 11 3^0 85 85 85 
1980 90 .000 11 600 90 90 90 
198ı 95 .000 11 630 95 95 95 
1982 100 .000 11 660 100 100 100 

460 .000 

1- Halihazır haritası yapılacak 1 şehir ya da kasaba »rtalama 
750 ka »larak alınmıştır. 

2- Üretici ve denetleyici teknik elemanlar birlikte alınmıştır. 
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Hava P+fğrafı alımı; (X) 

Yıllar 
Üretim üretim Unsurları ihtiyacı 

Hava 

Fotoğr, 
km2 

Harita 

İçin 
bm2 

T . - 1 ı» .İL . «£y LI 1 11 J J _r BL j ıff j . . ı__ r 
Uçak Personel 

1973 50.000 17.000 4n2 34 
1974 50.000 18.000 4->2 36 
1975 50.000 19.000 4*2 36 
1976 50.000 20.000 4-2 36 
1977 50.000 21.000 4-3 42 

^•plam 25O.OOO 90.00* 

1973 50.000 22.000 4-3 42 

1979 50.000 22.000 4 <-3 42 

1980 50.000 22.000 4-r3 42 

1931 50.000 21.000 4 “3 42 
1Ş82 50.000 20.000 4f2 36 

T#plam 250.000 108.000 

(x) 
1- Uçuş ekibi 2 pil#tf 1 fotoğrafçı, 1 telsizoi 2 Makinist den 

•luşur. 
2- İki uçaklı iki ekibin $60 bindirmeü hava fotoğrafı alım 

kapasitesi 25*000 km2 #larak alınıştır* 
3- Harita üretimi için $90 bindirmeli ha*a fotoğraflarında 

1 uçuş ekibinin asami kapasitesi 10,00<5 kra2 «larak alınmıştır. 
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2- Kadastro Hizmetleri : 

a- Tapulama : 
Tapulama yapılacak tüm alan 300.000 km 2 

1970 Sonuna kadar yapılan 102.000 tl 

1971 Programı 12,000 II 

1972 " 12.000 kra2 

II. B. Y. K. Plân sonu 126.000 km 2 

Kalan Alan 275.000 km2 

(X) 

Üretimler Ekip verimi Üretim eleman ihtiyacı 
Yıllar (kra2) (km2/Yıl) Ekip Eleman 

1973 12.000 24 600 1000 

1974 13.000 24 550 1100 

1975 14.000 24 600 1200 

1976 15.600 24 650 1400 

1977 16.800 24 700 1400 

Toplara 72.000 

1973 18,000 24 750 1500 

1979 U9v?00 24 800 1000 

1930 20.400 24 850 1700 

1981 21.600 24 900 1800 

1982 22.800 24 950 1900 

Toplara 102.000 

II. Baş Yıllık Plân dönemi sonuna kadar üretim 126.000 km 2 

III. tl tt it t! II II II 72.000 11 

IV. it II tl tt tl II TJ 107.000 sı 

300.000 

(X) 

1- Üretim elemanı ihtiyacı içine yönetim ve denetleme elemanı,dahil 
edilmemiştir. 

2- îş basitleştirme ve alınacak diğer tedbirlerle e>ip veriminin 
ortalama 24 km2Aıl olabileceği hesaplanmıştır. 
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b- Kadastro 

Kadastro yapılacak tüm parsel sayısı : 3*340,000 
1970 Yılı sonuna kadar yapılan : 1,478,000 

1971 n Programı : 115.000 

1972 '* » : 155.000 

II. B.Y.P sonuna kadar yapılan 
Kalan 

: 1.728.000 

1.612.000 

Üretim ekip verimi Ür®4|ö Eleman îhtiyaç 
Yıllar (Parsel) (Parsel/Yıl) Ekip Fen Elemanı Tapu Memuru 

197* 150.000 1200 125 375 125 

1974 156.000 tt 130 390 130 

1975 162.000 <1 135 405 135 

1976 168.000 ti 140 420 140 

1977 174.000 tt 145 435 145 

Toplam 810.000 

1978 174.000 1200 145 435 145 
1979 168.000 tı 140 420 140 

1980 162.OÖ0 İt 135 405 135 

1981 156.000 !« 130 390 130 

1982 150.000 II 125 375 125 

Toplam 810.000 

II. Beş Yıllık Plân donemi sonuna kadar 

III. " " " üretim 

tt tı u 11 ;t 

Teplam Parsel 

1.720.000 Parsel 

810.000 

810,000 " 

J.348,000 
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3— Tapu Hizmetleri: 
a- Tapu İşlemleri: 

I ve II plân dönemi tapu işlem sayıları 
Yıllar İşlem Sayıları Gelişme Oranı 

1963 958.091 

1964 910.284 i 95. 
jo 105.8 

1965 963.501 
% 113.8 

1966 

1967 

1 096.565 

1 154.687 
% 105.3 

/o 105.5 
1968 1 218.599 İ* 104.7 
19 69 1 275 529 $ 99.1 
1970 i 263 75$ i İo 10015 
1*71 (İl270 000) (Tahdlifa) 
1972 1:317 000 

l * —. m ... 
(Tahdiih) 

Ortalama gelişme •hanı i % 103.7 
İşlem sayılarındaki yıllık artış eranı % 3.7 

İşlem sayıları ve insangücü ihtiyacı tahminleri (x) 
Yıllar İşlem Sayısı Bir Ekibin Elfcman İhtiyacı 

Verimi 

(İşlem/Yıl) 
1973 1.365.000 1000 1365 
1974 1.415.000 1000 1415 
1975 I.467.OOO t! 1467 
1976 1.520.000 " 1520 
1977 1.575.000 M 1575 

1978 1.630.000 1000 1630 
1979 1.690.000 II 1690 
1980 1.750.000 1! 1750 
1981 1.815.001 İT I815 
1982 1.880.000 II 1880 

1- Ekip 1 tapu memuru ile 1 daktilo memurdan oluşmaktadır. 
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b— Tapu-fen işlemleri: 

Yapılmış tapu-fen işlem sayılanı 

Yıllar İşlem 
Sayısı 

Gelişme 
Oranı 

1966 ; 

1967 j 
1968 
1969 
1970 

58 118 : 
68 767 
74 863 
77 369 
76 252 

$ 118.3 
% 109.0 
$ 103.3 
% 98.6 

Ortalama gelişme oranı : % 107.3 
Yıllık Ortalama artış %ranı : % 7*3 

İşlem sayıları ve İnsangücü ihtiyacı tahminleri (x) 

Yıllar İşlem 
Sayıları 

1 1 Ekibin 
Verimi 

(İşlem/Yıl) 
1971 82 000 200 ! 410 
1972 88 000 200 440 

1973 94 000 j 200 470 
1974 100 000 200 500 
1975 107 000 200 535 
1976 115 000 200 575 
1977 123 000 200 615 
1978 132 000 200 660 

1979 142 000 200 710 
1980 152 000 200 760 
1981 163 000 200 815 
1982 175 000 200 875 

I yA 
1- Ekibin 1 Fen memuru- teknisyen ve bir kalifiye işçiden 

kurulacağı öngörülmüştür. 
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c- Sektör hizmetlerinin gelirleri 

a) Tapulama harçları : 

Yıllar 

Tapulama Harcı 
1000 il. 

1965 9 317 
1966 12 458 

196? 9 6?0 

1968 11 729 

1969 14 747 
1970 17 028 

Toplam 74.948.000 IL. 

1965 - 1970 Yılları toplam tapulama 

40.256 km2 

1 km2 tapulamanın harcı : 1.860 T.L. 

Gelir Tahminleri 

1 km 2 Yıllık gelir 
Yıllar Üretim gelir (1000 E.) 

1971 12.000 1860 H. 22.3 0 

1972 12.000 tl 22.300 

1973 12.000 1860 E. 22.320 

1974 13.200 w 24.552 

1975 14.400 II 26.784 
1976 15.600 11 29.016 

1977 10,800 tl 31.248 

Toplam 72.000 133.920 

1978 18.000 1660 E. 33.480 

1979 19,200 II 35.712 

1980 20.400 ît 37.944 

1981 21.600 il 40.176 
1982 22.800 tl 42.408 

Toplam 102,000 189.720 
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b- Kadastro HarçTarı 

Yıllar Harçlar üretim 

1965 1.517.000 TL. 45.085 Parsel 

1966 891.000 " 61.680 tt 

1967 597.000 " 66.173 tt 

1968 860.000 11 76.200 tt 

1969 1.037.000 " 86.367 
1970 1.503.000 " 106.605 

Toplam 6.405,000 T.L. 142,110 paîtsel 

1in ortalama harcı : 15.000 TL. 

Kadastro harcı gelir tahminleri • 

e 

Yıllar Üretimler 1 

Yıllık Gelirle 

Parsel Hareı(1000 TL,) 

1971 115.000 15 T.L. 1.725 

1972 135.000 II 2.025 

Teplam 250.000 3.740 

1973 150.000 15" T.L 2.250 

1974 156.000 tt 2.340 

1975 162.000 11 2.430 

1976 168.000 tt 2.520 

1977 174.000 11 2.610 

Toplam 810.000 12.150 

1978 174.000 15. T.L 2.610 

1979 168.000 t! 2.520 

1980 162.000 tt 2.430 

1981 156.000 11 2.740 
1982 150.000 ff 2.250 

Toplam 810.000 12.150 

c- Tapu Harçlagı 

Yıllar Harçlar (1000 T.L.) Tapu İşleri 
1966 209.091 1.092,565 
1967 288.702 1.154.687 
1966 303.995 1.218.599 
1969 436.00* 1.275.J?9 
1970 462.091 \fZVtW   

1 işlemin ortalama harcı (son iki yıl için) = 350 U. 
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Tapu harcı gelir tahminleri: (X) 

Yıllar İşlem sayısı 
(1000 adet) 

Bir işlemin 
Harcı 

Harç geliri 
~Işlem sayısına 

göre 

(1000TL?) 
Düzelti İmiş 
Tahminler 

1971 1.270 350 TL. 444.500 500.000 
1972 1 317 11 461 000 525 000 

2.587 905 500 1025 000 

1973 1.365 350 TL. 477 700 550 000 
1974 1.415 11 495 200 580 000 
1975 1.467 11 513 500 610 000 

1976 1.520 11 532 000 640 000 
1977 1.565 tı 547 700 670 000 

Toplam 7-322 2566 100 3050 000 

1978 1 630 350 TL. 570 000 700.000 
1979 1 690 11 590 000 740 000 
1980 1 750 11 610 000 780 000 
1981 1 815 11 635 000 825 000 
1982 1 890 11 660 000 875 000 

Töplam 8.775 3065 000 3920 000 

(x) 
1- Gelir hesapları 1969-1970 yılı ortalama para değerin© göre 

yapılmıştır. 
2- Harçların tahmininde taşınmazmallardaki değer artışları dik¬ 

kate alınarak "düzeltilmiş tahminler" yapılmıştır. 
3- Taşınmazmal değer artış vergisi konunu kesinleşmiş olmakla 

birlikte henüz uygulamaya girmediğinden sağlanması muhtemel 
gelirler dikkate alınmamıştır. 
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d- Toplam giderler tahminleri : (1000 ÎL.) 

_ 

Yıllar Tapulama Kadastro Tapu Toplam 

1973 22.320 2,250 550.000 974,570 
1974 24.550 2.340 580.000 606*890 

1975 26.780 2.430 610,000 639.210 

1976 29.020 2.520 640,000 671.540 

1977 31.250 2.610 670.000 709.860 

Toplam 133.920 12.150 3050.000 J.196.070 

1978 33.480 2.610 700,000 
1 .■ T .MM 1 

736.090 

1979 35.712 2.520 740.000 778.230 
1980 37*944 2.430 780.000 820.370 

1981 40.176 2.340 825.000 867.520 

1982 42.408 2^250 875.000 919.660 

Toplam 189.720 12.150 3920.000 4121,870 

Gt Yeni Üretim Giderleri 

1- Teknoloji sorunu 

1/5000 ölçekli harita yapımında en ileri sayılabilecek teknoloji 
kullanılmaktadır: Fotoğrametri yöntemi. Ancak bu yöntemin faktörlerindeki 
gelişmeler tam izlenebilmiş ve Türkiyeye uydurulabilmiş değiloir. Örneğin 
tapulama çalışmaları genel olarak dünyada fotoğrafral üzerinde yapılan iden- 

tifikasyon arazi durumu ile karşılaştırma şeklinde uygulanmakta, Türkiye de 
ise haritalar hasırlanmakta sonra arazide kadastral hale getirilmektedir. 
Bu soruna bir çözüm bulmak vs en verimli olabilecek yöntemi saptanarak 

araştırmaları yapılmamıştır» Sadece bu alanda yeterli eğitimi almamış teknis' 
yenlere 
kolay geldiği için böyle uygulama yapılmaktadır» 

Öte yandan Harita üretim gücü tapulama üretim gücünün çok üstün- 
dedir. Harita üretiminde tapulama ihtiyaçlarının daha büyük oranda karşı¬ 
lanması, tapulama çalışmalarına daha az iş bırakılması olanakları üzerinde 

incelemeler yapılmış değildir» Bu konu içinde sınırların hava fotoğrafların¬ 
da görülebilecek seçimde belirtilmesi çabası da sayılabilir. ?66 sayılı Ta¬ 
pulama Kanununda da Öngörülmüş elmasına rağmen uygulamada belirtilememekte- 
dir. Hava fotoğraflarından yararlanma isteği giderek artmaktadır»Orman 
amenajman çalışmalarının hava fotoğraflarından yararlanılarak yürütülmesine 
ççşk önceleri başlanmış ve II. j&eş Yı)J.ık Plân dönemi 

*/s* 
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sonunda orman alanlarının tiimü. için fotoğraf alımı yapılmış olacaktır. 
Ancak belli sürelerle hava fotoğrafı gerekeceğide ortadadır, dunun 
yanında maden araştırma çalışmaları içinde hava fotoğrafı isteği doğ¬ 
maktadır. Bu tür isteklerin karşılanabilmesi için hava fotoğrafı alım 
tekniklerindeki gelişmelerin yakından izlenmesi zorunludur. 

Kent planlama ve kadastro amaoıyla yapılacak l/lOOO gibi büyük 
ölçekli alımlarda genellikle geleneksel teknoloji daha verimi» uygu¬ 
lanmaktadır, du tür haritaların yapımında genel olarak yersel yön¬ 
temi* uygulanması, III Beş Yıllık plân döneminin daha çok istihdam 
yaratma temel ilkesi ile de uyuşmaktadır. 

Soruna bu bakış altında da III. Beş Yıllık plân dönemi için 
teknoloji de önemli değişiKİik yapılması düşünülmemiştir. 
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2- Yeni Üretim Girdileri 
a- Harita hizmetleri 

i- l/ŞOOO ölçekli haritalar: 
1-Nirengi Tesisi: 

.(X) 
Yıllar 

Üretim 
Faktörleri 

Mevcut 
Üretim 

fa 
Yıpranma km2 

Kalan yıllık Plan 
Üretim gücü hedefi 

Yeni üretim 

girdileri 
Gücü km2 (Eskime Hastalık) 

Emeklilik 

km 2 km2 km. Sayı 

T.Eleman 23.500 1.250 22.250 17.000 - -

1973 
Teodolit 23.500 1.250 22.250 17.000 - -

Nivo 30.000 1.250 28.750 17.000 - -

T.Eleman 22.250 1.250 21.000 18.000 - — 

1974 Teodolit 22.250 1.250 21.000 18.000 - -

Nivo 28.750 1.250 26.500 18.000 - — 

T.Eleman 21.000 1.250 I9.75O 19.000 — — 

1975 Teodolit 21.000 1.250 19.750 19.000 - -

Nivo 26.500 1.250 25.250 19.000 -

T.Eleman 19.750 1.250 18.500 20.000 1.500 6 
1976 Teodolit 19.750 1.250 18.500 20.000 1.500 6 

Nivo 25.250 1.250 24.000 20.000 - -

T.Eleman 20.000 1.250 18.750 21.000 2.250 9 
1977 Teodolit 20.000 1.250 18.750 21.000 2.250 9 

•J 
Nivo 24.000 1.250 23.750 21.000 — -

T.Eleman 5.250 21 
>plam Teedolit 5.250 15 

Nivo 

T.Eleman 21.000 1.250 19.750 22.000 2.250 9 
197 8 Teodolit 21.000 1.250 19.750 22.000 2.250 9 

Nivo 23.750 1.250 22.500 22.000 — 

T.Eleman 22.000 1.250 20.750 22.000 1.200 5 
t979 . Teodolit 22.000 1.250 20.750 22.000 1.250 5 

Nivo 22.000 1.250 20.750 22.000 1.250 5 
T.Eleman 22.000 1.250 20.750 22.000 1.250 5 

980 Teodolit 22.000 1.250 20.750 22.000 1.250 5 
Nive 22.000 1.250 20.750 22.000 1.250 5 
T.Eleman 22.000 1.250 20.750 21.000 — 

98i Teodolit 22.000 1.250 20.750 21.000 — — 

Nive 22.000 1.250 20.750 21.000 — — 

T.Eleman 21.000 1.000 20.000 20.000 — — 

982 Teodolit 21.000 1.000 20.000 20.000 — -

Nivo 21.000 1.000 20.000 20.000 — — 

T.Eleman 4.750 19 
plam Teodolit 4.750 19 

Nivo 4.750 19 

(X) Elemanlar Ekip, aletler sayıdır. 
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Yeni üretim Girdileri; (x) 
Üretim Faktörleri 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198i 1982 
Teknik Eleman 6 9 9 5 5 - -

Teodolit 6 9 9 5 5 - -

NİYO w a 9 5 5 - -

(X) Teknik elemana yönetim ve denetim personeli katılacaktır. 

2- Kıymetlendirme: 

Yıllar 
Üretim 

Faktörleri 

Üretim 
Patansi-

yeli 

d! C > 5 
Yıpranma 

Kalan Plân 
Pî3+. n nai vo 1 

Yeni Üretim 
Girdileri 

km 2 Sayı 

Kıymetlen- 
A ' 1 + ' -1 * ^^0 dırme aleti 

1.000 29.000 16.000 - -

1973 ' 
Ekip 15.000 1.000 14.000 16.000 2.000 6 

1974 ' 
Alet 29.000 1.000 28.000 17.000 -

Ekip 16.000 1.000 15.000 17.000 2.000 6 

1975 • 
Alet 28.000 1.000 27.000 18.000 - -

Ekip 17.000 1.000 16.000 18.000 2.000 6 

1976 ' 
Alet 27.000 1.000 26.000 19.000 - -

Ekip 18.000 1.000 17.000 19.000 2.000 6 

1977 ' 
Alet 26.000 1.000 25.000 20.000 - -

Ekip 19.000 1.000 18.000 20.000 2.000 6 

Alet - -

tap lam Ekip 10.000 30 

Alet 25.000 1.000 24.000 21.000 - -

I970 ' Ekip 20.000 1.000 19.000 21.000 2.000 6 

Alet 24.000 1.000 23.000 22.000 - -

1979 ' Ekip 21.000 1.000 20.000 22.000 2.000 6 

1980 ■ 
Alet 23.000 1.000 22.000 22.000 — -

Ekip 22.000 1.000 21.000 22.000 1.000 3 

Alet 22.000 1.000 21.000 22.000 1.000 1 
I9Oİ 

Ekip 22.000 1.000 21.000 22.000 1.000 3 

Alet 22.000 1.000 21.000 21.000 — -

lyoZ • 
Ekip 22.000 1.000 21.000 21.000 - -

Alet 1.000 1 
taplam ' 

Ekip 66 18 



Yem liretim Girdileri Taolosu (X) 
Üretim Faktörleri Y 1 11ar 

1973 19’ [/'. j.97 5 .197 6 19/7 3.97 8 J.979 .1980 1981 1982 

^ymşt lendı rme • - ... 1 

Ekip 6 6 6 6 6 6 6 3 3 
Teknik Eleman 18 J.8 18 18 18 13 18 9. 9 

(X) Teknik eleman sayın 
t i rme elemanları ('i. i 

i ç.ine yönetim, denet. 
Hin. uııhendıs) dahil 

1 eme ve ara 

deği ldir. 
ştırma-j ?eliş-

Iİ - l/lOOO Ölçekli Haritalar: 

Yıllar 

Üretin 
Faktörleri 

Üretim 
P at a ne i 
li ha 

% 5 
3- Yıpranma 

Kalan 

Patansiye 
Plân 

1 Hedefi 
ha 

Yeni Üretim 
Girdileri 

ha sayı 
T,Eleman 20000 _J>000 65 000 75. 000 10. ,000 60 

1973 Teod.oJ.it, 
Takeemetre 100 000 5C00 _9^ 000 75 000 
Nivo 185 000 5000 90 000 . .75 000 , — 

T.Eleman 7.5 000 5000 70 000 ,15 000 5 000 30 
1974 Teo-Take. İ5 000 5000 j?o oco 75 000 — 

Nivo 80 000 5000 75 000 75 000 - . — 

75 000 5000 70 00c 75 000 5 000 30 

1975 C)Q 000 5000 85 000 . 75 00.0 . — 

? Ş 000 .500 0 70 000 75 000 5 000 5 
75 000  5000 70 000 75 000 5 000 30 

1976 -85 000 5000 80 OCO 75 000 
75 000 II 70 000 .75 100 5 oco 5 
72 000 CıK'ı-! 70 000 75 000 5 000 30 

1977 80 OoG ’’ 5 000 75 00c — 

[ 5 000 , .. jspo . 70 000 75 coo 5 000 5 
T0 Eleman 180 

Toplam Teo-Take, — 

Nivo 15 
T0 Eleman fn OCO Kf; eç t : > ^2 0 vj 80 000 10 000 60 

1978 n., m,.. p.r. k CO-‘* x u;.v.- 75 000 5000 70 000 80 000 J.O 000 10 

Nivo 75 000 5 700 70 000 80 000 10 000 10 

80 000 5000 Jö 000 85 000 .10 000 60 

1979 80 000 5000 7* 000 85 000 10 000 J.O 

80 000 5000 75 O.00 gc; 10 000 10 

85 000 5000 6ü 000 90 OCO 10 000 60 

1980 85 000 5000 80 000 90 000 10 000 10 
r-on O j UUJ 5000 80 000 90 000 10 000 10 

90 000 5000 85 000 _95 000 J.O 000 60 

1981 90 000 5000 85 C00 95 000 10 000 10 

90 000 5000 85 000 95 000 J.O 000 10 

_93 00c 5000 90 000 100 000 10 000 60 

1982 9 ~ 0 ..*•» i 5000 90 000 100- -300 10 000 10 

°5 000 5C0O 90 000 100 000 J.O 000 10 

T„Eleman 300 

Toplam TeO—Take 50 
Nivo 50 
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Yenı Üretim Girdileri: 
Üretim Yıl 1 a r 

Faktörleri 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Teknik Eleman 60 30 30 30 30 60 60 60 60 60 
Teodolit — — — — — 10 10 10 10 10 

Takeometre — — — — — 10 10 10 10 10 
Nivo - - .. 5. 5 10 10 10 10 10 

İİİ- Hava Fotoğrafları: 
üretim Üretim Yıpranma £4 lan Plan Yeni Üretim 

Yıllar Faktörleri Potansiyel i Potansiyel Hedefi Girdileri 

1000 km2 1000 km2 1000 km2 1000 km2 Sayı 

% Ucik; 109 5 100 50-2.17 - — 

1973 Kamara 105 5 100 50-2.17 — — 

Ekip 105 5 100 50«r2.17 — -

Uçak 100 5 95 50+2.18 — — 

1974 Kamara 100 5 95 50-2.18 — — 

Skip 100 5 95   50-2.18 — — 

95 5 90 50+2.19 
1975 95 , , , 5 . 90 50+2,19 

95 5 90 50-+2.19 

90 5 85 5 0+2. 20 5.000 1 

1976 90 5 85 50+2.20 5.000 1 

90 5 85 50+2.20 5.000 X 

105 5 100 50+2.21 — — 

1977 . 109 5 İ00 50+2.21 — — 

105 5 100 50+2.21 - -

Uçak 1 

Toplam Kamara 1 

Ekip 1 

Uçak 100 5 95 50+2.22 — -

1978 Kamara 100 5 95 50-2.22 — — 

Ekip 100 5 95 50-*-2. 22 — — 

95 5 90 50+2. 22 5 .. . 1 

1979 95 5 90 50+2.22 5 . 1 

' 95 5 90 50+2.22 5 . . X 

105 5 100 50+2.22 — 

1980 105 5 100 50+2.22 — 

105 5 100 50+2.22 — — 

100 5 95 50+2.21 — -

1981 100 5 95 50+2.2. - s — — 

100 5 95 50*2. n % ' — 

95 5 90 50-2. 20 — V * İt - •- 

1982 95 5 90 50+2.20 — — . 

95  1   90 50+-2.20 -

 ■ • „ 1 
Toplan  1 

1 
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Yeni Üretim Giderleri 

Üretim Y I L L k R 

i aktörleri ^ . 1978 1979 1980 1981 1982 

Uçak - - 1 - - 1 

Kamara - - 1 - ** 1 

Uçuş ekibi - - 1 - - 1 

B- Kadastro Hizmetleri 

1. Tapulama 

1973 10.000 500 9500 12000 2500 100 

1974 11.000 550 19550 *3200 2750 110 

1975 12.000 600 11400 14400 3000 120 

1976 13.000 650 12350 15600 3250 130 
1977 14.000 700 13300 16800 .35°°. I40 

Toplam 60.000 3000 57000 72000 15000 600 

1978 15.500 775 14.725 18.000 3275 130 
1979 17.000 850 16.150 19.200 3050 120 

1980 18.500 925 17.575 20.400 2825 115 
1981 20.000 1000 19.000 21.600 2600 105 
1982 21.500 1075 20.425 22.800 2375 ?5 

Toplam 92.500 4625 87.875 102.000 12125 565 

NOT: 1 Ekip 2 teknik elemandan oluşmaktadır. 
1 Md.lük enaz 4 ekip veya 8 teknisyenden oluşmaktadır. 

Üretim Yılları £ 73 . 74 75 76 77 Toplam 
Yeni üretim T. elemanı 100 120 140 160 180 700 
Ayrılan T.elemanı: 100 100 8 100 100 100 500 
Giren toplam eleman: 200 220 290 260 280 1200 
Takeometre 25 28 30 32 35 150 

Üretim yılları • 
• 78 79 ,80 81 82 Toplam 

v • .. . . 110 Yem uretıa ıçm 
90 80 60 40 380 

ayrılan T.eleman 150 150 150 150 150 750 
Toplam 260 240 230 210 190 1130 
Takeometre 32 30 28 25 22 137 
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2. Kadastro : 

Üretim 
patonsiyel 

Yıllar parsel 
İo 5 

—yıpranma 

Kalan 

Patonsiyel 
Plân 
Hedefi 

Yeni üretim 
giderleri 

Parsel Ekip 

1973 135.000 6750 128.250 150.000 21.750 18. 
1974 145.000 7250 137.750 156.000 18.250 18 
1975 150.000 7500 142.500 162.000 19.500 16 
1976 155.000 7750 147.250 168.000 20.750 18 
1977 160.000 8000 152.000 174.000 22.000 18 

Toplam —«J VJ1 • 0 0 0 37250 707.750 810.000 1C2.250 »5 

1978 160.000 8000 152.000 174.000 22.000 18 
1979 150.000 7500 142.500 168.000 25.5OO 20 

1980 150.000 7500 142.500 162.000 19.500 16 

198ı 140.000 7000 133.000 156.000 23.000 19 
1982 130.000 6500 123.500 150.000 26.500 21 

Toplam 730.000 36500 693.500 810.000 118.500 94 

NOT: 

1- 1 ekipte 3 fen eleman ve 1 tapu elemanı bulunmaktadır. 
2- 3 ekibe 1 Teodolit ve 3 Takeometre gerekli olacağı düşünülmektedir. 

Yeni Üretim Girdileri : Teknik eleman ve Teodolit 

Üre t im Yılları 21 2A 21 21 JL T»plam 

Yeni ürıjtftci 20 20 20 20 20 100 

Tapulamada 34 25 28 34 34 155 

Toplam 54 45 48 54 54 255 
Teodolit 6 5 5 6 6 28 

Takeometre 8 15 16 18 18 85 

Üretiiı Yılları 78 79 80 81 82 Toplam 

Yeni üretici s 25 25 25 25 25 125 
Tapulamada s 29 35 23 32 38 157 

Toplam s 54 60 48 57 63 282 
Teodolit s 6 7 5 6 7 31 

Takeometre : 18 20 16 19 21 94 



CG - Tapu hizmetleri ; 

i - Tapu İşlemleri 

( 1060 İşlem ) 

Üretim 7° 5 kalan plân Yeni üretim 
Yıllar. Patoneiyeli. Yıpranma.Patonsiyel .hedefi.. girdileri 

1973 1.270 63 1 205 1 365 160 

1974 1.365 68 1 300 1 415 115 
1975 1.415 70 1 345 1 467 122 
1976 1-467 73 1 396 1 520 124 
1977 1.520 76 1 444 1 575 131 

Toplara 652 

1978 1-575 78 1 497 1 630 133 

1979 1.630 81 1 549 1 690 141 
1980 1.690 84 1 606 1 750 144 
1981 1.750 88 1 662 1 815 153 
1982 1.815 91 1 724 1 880 156 

727 

Yeni üretim giderleri : 

tjrat im faktörleri. 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Eleman 160 115 122 124 131 133 141 144 153 156 

Not: Eleman sayısı içinde yüksek nitelikli (Hukuk v.b.Fakülte mezunu) 
elemanlar ve daktilo memurları hesaplanmamıştır. 



ii - Tapu-Fen İşleri ( x ) (lOOO işlem) 

Yıllar. 

Üretim 
Patonsiyeli. 

(işlem) 
İo 5 

yıpnanma. 

Kalan 

Pat«nsiyel. 
Plân 
Hedefi. 

Yeni 
üre t im 

işlem 
Girdilori 

Eleman 

1973 80 4 76 94 16 80 
1974 94 4 90 ICO 6 30 
1975 100 5 95 107 12 60 

1976 107 5 102 115 13 65 
1977 115 * 109 123 14 70 

Toplam 305 

1978 123 6 117 132 15 75 
197* 132 7 125 142 17 84 
1*80 142 7 135 152 17 84 
1981 152 8 144 163 19 95 
1982 163 8 155 175 ■ 20 100 

Toplam 438 

( x ) Teknik eleman içinde yönetim ve denetleme elemanı düşünülme¬ 
miştir. Ayrıca hesaplanması gerekir. 
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İkinci ve Üçüncü Beşyıi Üretim Hedefleri Sonucu ; 

ikinci Beş Yıllık Plân hazırlanmasında, • zamanki elde mevcut bilgi 
ler ve varsayımlara dayanılarak konular 20 yıllık bir Perspektif için¬ 
de ele alınarak 1987 sonuna kadar 4 Beşyıllık plân hedefleri saptanmış 
ve 3 üncü Beş Yıllık Plân Hedefleri de bu genel plânlama içinde değer¬ 
lendirilmiştir. 

Ancak yeni, daha sağlam ve duyarlı istatistiksel bilgilerle gelişine 
ler ve araç,gereç,insan gücü sağlanması ve yatırımlardaki kısıntılar 
genel ve uzun süreli plânlamanın ve bu arada 3 ncü Beş ıllık Plânın 
da yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmış bulunmaktadır." 

İncelemeler sonucundaki değerlendirmelerden Harita alımı ile Kadasjfc 
ro Plânlarında büyük bir değişikliğin gereksiz olduğu ancak sağlanabi¬ 
len daha kesin ve duyarlı istatistiksel bilgilerle Orman ve Tarım-Bakan 
İlgınca belirtilen Orman ve Tarım arazi büyüklüklerinin yeni değerleri¬ 
ne dayanılarak saptanan yeni tapulama alanının 3 ncü Beş *ıllık Plânı 
da gözönüne alınarak gerekli düzeltmelerin yapılması ve yeni hedeflerin 
saptanmasında zorunluk hasıl olmuştur. 

Buna dayanılarak DPT Müsteşarlığınca geniş ve yetkili bir komisyonca 
kararlaştırılan hedefleri kapsıyan 15 yıllık Perspektif içerisinde öngö 
rülen ilkelere göre : 

1- 1/5000 ölçekli standart topoğrafik harita aliminin tüm büyüklüğü 
400.000 Km2 

2- 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine göre 1982 yılı sonuna ka¬ 
dar büyüklüğü 300.000 Km2 

3- 2613 sayılı Kanun hükümlerine göre 19Ö2 yılı sonuna kadar Kadasjt 
r« yapılması öngörülen parsel adedi de 3»340,000 parsel olarak saptan¬ 
mış bulunmaktadır. 

4- Bu hedefler V nciı bölümde hesaplar yatırımlara da baz olarak alın 
mış bulunmaktadır. 

5- Birim maliyet içinde araç-gereç ve malzeme giderleri de gözönünde 
tutulduğundan, yatırımlar içinde bu giderler de yer almaktadır. 
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7- İthal Projeksiyonları 

Araç ve 
Gereçleri 197? 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 19&2 

Kıymetlendir 
me aleti 1 

Uçak 1 1 

Kamara 
3 3 

Teodolit 17 1 1 10 12 19 18 15 10 10 

Takeometre 
(Rediksiyon 
takeometre) 43 43 46 50 53 50 50 44 44 43 

Nivo 
5 5 7 10 15 15 10 10 

Hava filrni 
(Rule) 200 200 200 200 210 210 220 220 210 210 

D.Pozitif 
cam(adet) 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11000 11000 10500 

Fotoğraf 
kağıdı 
(1000 adet) 24 255 27 2850 30 315 33 33 33 315 

Plastik paf' 
ta (1000) 16 17 18 19 20 21 22 22 22 21 

Aliminyumlu 
pafta(adet) 

1500 
3000 

1500 
3100 

1550 
3150 

1Ğ00 
3200 

1600 
3200 

1500 
310.0 

1500 
3100 

1400 
2900 2800 2850 

Diğer fenni 
malzeme 

Yukarıda sıralanan Alet ve Malzeme tahminleri her yıl iş kapasite ve 

eleman durumundaki gelişme ve koşullara göre bir kez daha gözden geçirildik¬ 
ten sonra icra plânlarında gösterilmesi gerekli ve zorunlu bulunmaktadır 
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V- YATIKIM. t 

A- Genel 

Harita - T a ov. - Kadastro Sektörünü... uğraşı alanına giren çalış¬ 
malar için Üçüncü Beş Yıllık dönemde gereken yatırım, Sektör kapsamına 
giren ve alt komisyonların konularını oluşturan üretin türlerine iliş¬ 

kin alt yatırımların toplamı almarek hesaplamiasıyla saptanmış bulun¬ 
maktadır . 

Sözü edilen her alt yatırımın portesi ise üretim programındaki 
hedeflere ulaşılabilmeyi sağlıyacak üretim miktarı ile birim üretim ma¬ 

liyetinin çarpımı suretiyle hesaplanmış bulunmaktadır. 

B- Maliyet 

Sektör çerçevesine giren işletmeler veya üretici kurumlar tara¬ 

fından oluşturulan belli ve belirli nitelik ve nicelikteki ürünlerin ma_ 
liyeti, üretilen e ürün için gerekli ham maddenin satın alınmasından 
ürünün son şekli olan kullanılır hale gelinceye kadar yararlanılan in - 

san gücü ve emeğinin o işte kullanılan payı ile yapıma katkısı olan her 
türlü araç ve gerecin bu yapım için geçen süredeki amartisman bedeli ve 

üretimin her aşamasında harcanan ama ve yardımcı çeşitli tüketim madde¬ 
leri giderlerinin para karşılığı toplam bedelin büyüklüğü olarak alınmış 

ve hesaplanmış bulunmaktadır. Ancak başlangıç yılı için kabul edilen bi¬ 
rim maliyet fiyat ve ücretlerin değişmesiyle yıldan yıla değişeceği gi¬ 
bi üretim yöntemi ve verimi ile çalışma düzenindeki gelişme ve iyileştir, 
meğe bağlı olarak ta değişeceği olanaklı bulunmaktadır. 

Yukardaki açıklamaladan da anlaşıldığı üzere Maliyeti oluşturan 
insan emeği gibi faktörlerden bir kısmı cari bütçelerde yer alacak gi¬ 

derler arasında bulunmakta öte yandan, işçi ücretleri, araç-gereç amor¬ 
tismanları ve malzeme gibi harcamalar ise yatırımda yer alacak giderler¬ 
den sayılmakta ve hesaplamaların da bu gelişme ve ayırıma uyularak ya¬ 
pılması gerekli olmaktadır. 

C- İştürlerine GÜrd Maliyet Hesaplan 
1. Gizlililk taşıyan Haritalar: 

Memleketin 1:25,000 ölçekli Topografik Haritaları tamamlanmış 
olup üretim amacı olan Millî Savunma ihtiyaçları ile devlet kuruluşları¬ 
na ayrılan belirli ve az sayıda kontenjan da gözönünde tutularak yeteri 

kadar S t ek sağlanmış bulunmaktadır. 

v ~'G epri " i h '   V-. ■ 
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talar da aynı şekilde ihtiyaca göre cari bütçeden harcamaların karşılan¬ 

ma siyle sağlanmakta olup kesin olarak birim maliyet hesabının belirtil¬ 

mesine zorunluk bulunmamıştır. 
Ancak Ana hizmet olan Milli Savunma ihtiyacı sağlanırken diğer 

istekli kuruluşlara yeteri kadar kepya bu çalışmanın gerektirdiği mali¬ 
yet üzerinden ve istekli kuruluşların etBd proje giderlerinden Ödenmek 
üzere verilmektedir. Fotoğraf ve diğer benzeri gizli dokümanların sağ - 
lanmasmda da aynı statü içerisinde işlem yapılmaktadır. 

2. Standart Topoğrafik Kadastral Haritalar (1:5 000 STKH) 
1:5 000 ölçekli topoğrafik haritanın maliyeti bütçe ve gider 

türlerine göre yapılan hesaplar sonucu bugüne kadar yapılan uygulama - 

larla da doğrulanmış bulunmaktadır * Bu sonuca gpre bir Km^.nlü. maliyeti, 
Personel Maaşları 520 TL. 

Ücret ve tazminatlar 170 " 

Araç ve Gereç 340 " 
Malzeme 95 " 

Toplam 1125 îl.nı bulmaktadır. 

Bu miktarın 520 lirası Cari giderlerden, 605 lirası da yatırım 
bütçesinden tüketilme niteliğinde bulunmaktadır. Aynı şekilde bir paf- 

tanın maliyet® de, 

Gider Tarü Cari Yatırım Toplam 
Personel Maaşları 3210 E, - 3210 E. 

Ücret ve Tazminat - 1020 1020 " 

Araç - Gereç - 2040 2040 

Malzeme 570 570 

Toplam 3210 E. 3630 TL. 6840 E. 

olarak saptanmış bulunmaktadır. 

Bu analizden de anlaşılacağı üzere giderlerin % 46 sı Cari , 
% 54 ise yatırım niteliğini taşımaktadır. 

3. Kadastro - Tapulama - Tapu Yatırımları : 

a. Tapulama çalışmalarında birim maliyet 
Gider Türü 1 Km2.si E. 1 Paftası E. 

Personel Maaşı 
Cari ~ 

4119 
Yatırım Cari 

24.714 
Yatırım 

Ücret ve tazminat - 2139 12.834 

Araç ve gereç 20? 1.242 

Malzeme - -.184 -   2.304 

Toplam 
üzere, 

4119 2730 24.714 16*380 olmr 
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Cari : 4ll9ÎL/Km2 24.74-1 TL./Pafta % 60 
Yatırın _j_ 2730 =' 16.380 ”   % 40 
Genel Toplacı : 6849 T.L. 41.094 T.L. Olduğu hesaplanmıştır. 

Ancak 1971 yılı rayiç ve fiyatlarına göre hesaplanan bu değerle¬ 

rin 1973 ’e kadar artmış olacağı, ayrıca yöntem ve çalışma düzenindeki 
gelişmelerin de verimi artıracağı gözönünde tutulduğunda, 1973 yılı için 

2 
başlangıç olarak 1 Km tapulama maliyetinin % 10 artışla 7500 lira ola¬ 
cağı ve yatırım-Cari oranında eşitliğe yaklaşacağı kabul edilebileceğin¬ 
den,Tapulama maliyeti içindeki dağılımın, 

? 
Gider türü   1 Km si . 1 Paftası  
Cari : 3750 T.L. 22.500 TiL. 

Yatırım : 3750 » 22.500 »  
Toplam : 7500 T.L. 45.000 T.L. 

olarak kabul edilmesi ve yatırımların hesaplanmasında baz değer olarak 

alınması yerinde görülmektedir. 

b. Kadastro çalışmalarında birim maliyet J 

Kadastro maliyetinin saptanmasında da aynı inceleme ve bu gü¬ 

ne kadarki gerçekleşme ve bütçe uygulamaları sonucunda,hal en bir parse¬ 

lin maliyeti 170 lira ve giderlere göre dağılımı da % 58 cari % 42 de 
yatırım niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Ancak yöntem ve çalışma düze¬ 
nindeki gelişmeler sonucu insan gücünün daha iyi değerlendirilebileceği 
düşüncesiyle cari giderin % 50 ye inebileceği yatırın giderinin de % 50 
ye çıkmasive maliyette de % 10 artış beklendiğinden 1973 başlangıcı 

için yaklaşık olarak, 
Giderler ; 1 Parsel 

Cari : 95 TL. 

Yatırım : 95 TL. 
Toplam : 190 TL. birim maliyet değeri Kadastro yatırımlarındaki 
hesaplamalarda baz olarak alınması uygun bulunmaktadır, 

c. Tapu Fen Çalışmaları : 

Tapu çalışmalarında yatırım sadece Tapu Fen hizmetlerinin 

gerektirdifai giderlerden oluşmakta ve arazi tazminatı ve gerektiğinde 

iş çi giderleri dışında büyük bir yatırım bulunmamakta ve giderlerin % 
90 nından fazla bir kısmı cari giderler niteliğini taşımaktadır. Ancak 
Kadastronun yaşatılması ve bazı önemli şehir ve Kasaba kadastrolarının 
yenilenmesi sözkonusu olması halinde bu orantının biraz değişmesinin 
gerekebileceği ve büyük bir yakınsaklıkla Tapulama yatırımının % 1 ine 
ve kadastro toplam yatırımının da % 2 veya,3 dne ancak ulaşılabileceği 
sanılmakta ve yatırımların bu ilkeye göre hesaplanması uygun bulunmakta¬ 
dır . 
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d. Tapu Çalışmaları : 

Tapu çalışmaları ile ilgili yapı dışındaki giderler t a m a ra en;. 
Cari bütçeden karşılanacak harcamalar niteliğinde bulunmaktadır.Ancak 

çok kötü koşullar altında yürütülmekte olan bu hizmetin gereken düzeye 

ulaştırılabilmesi her şeyden önce eğitilmiş personelle yeni yapıların 

sağlanmasına bağlı bulunmaktadır. Yurt koşulları bu konunun bir plân 
içerisinde peyder pey ve olanakların elde edilmesi oranında Hükümet Ko¬ 

nak yapı programı içinde ele alınması yçluna gidilmektedir. Bununla 

beraber Üçüncü Beş Yıllık dönemde her yıl en az 10 kadar kötü durumda 
bulunan orta ve küçük kasabalardaki Tapu Kuruluşlarının uygun yapıya 

kavuşturulması da gerekli bulunmaktadır. 

A-» Şehir Haritalarının Birim Maliyeti : 

Gerek topoğrafik ve coğrafik durum gerekse yapı yoğunluğu ve 
yerleşme özellikleri çok çeşitli olan yurdumuzdaki şehir ve kasabaların 

birim büyüklüğü olan bir hektarının veya 1 Km^ sinin veyahutta 1 pafta¬ 
sının maliyetinin kesin olarak saptanması olanak içinde görülmemektedir. 

Ancak orta1'"'ıa niteliğe s^hin bir model kasabanın Türkiye çapında or¬ 

talama ve. yaklaşık olarak maliyetinin bu güne kadarki uygulamalar da 

gözönünde tutularak hesaplanması ve yatırım hesaplarında baz kabul edil¬ 

mesi uygun ve yerinde bulunmuştur. 

Bu görüş altında yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama 800 
hektarlık bir kasaba haritasının 182.000 liraya yaptırılabileceği ve 
1973 yılı başlangıcı için İo 10 artış ile hektarı 250 liradan 800 hek¬ 
tarlık bir kasaba haritafe^nm 200.000 liralık bir yatırımı gerektirece¬ 
ği sanılmaktadır. Buna göre hesaplanacak toplam yatırımın ise % 25 İmar 
ve İskân Bakanlığı Belediyeler Teknik hizmetleri Genel Müdürlüğünce ve 
% 75 ninde İller Bankası Genel Müdürlüğünce harcanmasının gerekeceği 
saptanmış bulunmaktadır. - .■ 

5. Diğer Harita Hizmetleri : 

Çeşitli Devlet Kuruluşlarının kendi iş dallarındaki projelerin 

gerektirdiği STH ve STKH dışındaki özel haritalar ya bünyesel yapıl - 

makta yada yüklenicilere y:r. Lıı-ıi suretiyle gereksinimler karşılan¬ 

maktadır. Bu haritaların yaptırılması veya sağlanması ana proje içi^e 

küçük bir yan hizmet olduğundan etüd-Proje giderleri içerisinde görül¬ 

mekte ve ayrı bir yatırım olarak ele alınmamaktadır. 

6. Eleman yetiştirme ve eğitim : 

Bu ilanda yatırımı gerektiren harcamalar her yıl alınması öngö- 
l 



rülen yatılı veya burslu öğrenil61" için gereken yatırımla i yapı ve 
araç - gereç gereksinimleri karşılayabilecek tutarın belirli yıllara 
düşmesi beklenen ayrımlarından oluşmaktadır. 

Projeye göre, yüksek öğrenifa için öğretini üyeleri ve üniversite 

yapıları ve laboratuvar gereçleri Devletçe karşılandığından, kalifiye 

işçinin işe iş başında yetişmesi gerekliliği nedeniyle öğrenim okulu 
söz konusu olmadığından yatırım sadece öngörülen çeşitli kuruluşların 
harita teknisyenleri ile Tapu - Kadaskro teknisyenlerinin yetişmeleriyle 
tapu memurlarının meslek içi., eğitimleri için gerekli bulunmaktadır. 

Sektör çalışma alanındaki hizmetler için öngörülen hedeflere 
ulaşılabilmesi ancak hizmetin gerektirdiği nitelik ve nicelikteki ele¬ 
manların yetişmesine ve hizmette verimli bir çalışmayı sağlamalariJle 
ancak mümkün görülmektedir. Bu gün olduğu gibi üçüncü beş yıllık dönem- 

de üç tür eğitim sisteminin uygulanmasında yararlılık bulunmuktadır. 
Bu amaçla, 

a. Topograf, kartograf ve benzeri harita alımına ilişkin çalış¬ 

maların gerektirdiği elemanların Lise üzerine 1 yıllık kurslarda eğitil¬ 
mesi, 

b. Tapu-Kadastroya ilişkin hizmetlerin gerektirdiği elemanların 

Lise dengi meslek okulunda okutulup eğitilmeleri, 

c. Meslekte çalışanların becerilerini ve bilgilerini geliştirmek 

ve böylece daha randımanlı çalışmalarını sağlamak ve daha yüksek görev¬ 
lere hazırlamak üzere 1 veya 2 yıllık geliştirme kurslarında eğitim ya¬ 
tırılması , şimdilik uygun ve yeterli bulunmakta ve bu konuda daha köklü 
bir eğitim ve öğretim düzeninin getirilmesi ve kurulması için de araştır 
ma çalışmalarının yapılması gerekli bulunmaktadır. Bu günkü olanaklar 
göz Önünde tutularak Üçüncü Beş Yıldaki hizmetlerin gerektirdiği eleman 
türü ve sayısı aşağıda çıkarılmış bulunmakta, cari ve yatırım bütçelerin¬ 
de de mali portesinin yansımasının sağlanması gerekmektedir. 

10 Fotoğrametri 
120 Tapulama 
20 Kadastro 

150 İş artışına paralel olarak kapasitenin ve dolaylı olarak 
üretimin artırılması için 

100 Tapu Dairelerine ayrılacakların yerinin doldurulması için 

100 Emeklilik, sağlık veya diğer nedenlerle görevden anılan¬ 
ların yerinin doldurulması, yani gereken sayının muhafa- 

  zası için (300 ; 30) 
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350 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için her yıl 3 yıllık Li¬ 
se dengi meslek okulundan alınacak toplam harita alımı ile 

ilgili görevler için diğer kuruluşlarda her yıl duyulan ih- 

150 tiyaç karşılamak için teknik eleman yetiştirmek lise mezun- 

  larından bir yıllık kursa alınması gerekli her yıl hizmete 

500 girmesi gereken toplam teknisyen sayısı 

Bir yılda okutulan teknisyen sayısı ise 350 x 3 + 150 = 1200 öğ¬ 
rencinin yatılı veya burslu olarak eğitilmesi yerinde ve yeterli bulunmak 
tadır. 

Bu nedenle en az, 
2 

(1)-1200 x 6 = 7200 M lik okulun yapılması veya kiralanması bunun 
için 7200 x 750 = 5.4-00.300 liranın tahsisi ve yapının 3 yılda sonuçlan¬ 
dırılması ve yatırımlarda göz önünde bulundurulması. 

(2)-1200 x ^000 = 4-,800,000 liranın her yıl burslu veya yatılı öğ¬ 
renci giderlerinin karşılanması için bütçeye konulması. 

(3)-1200 öğrencinin 35 sı* kişilik 34^ sınıfta oluşabileceği gözönün- 
te tutulduğunda ve haftada 36 saat dersin okutulmasıyle 18 er saatten 
iki öğretmek hesabiyle 70 öğretmenin görevlendirilmesi ve bu nedenle ca¬ 

ri bütçede gözönünde bulundurulması gerekli olmaktadır. 
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D. Yatırımların dağılımı : 

Yatırıma 1973 yılı için hesaplanan birim fiyat veya maliyet baz 

olarak alınmış ve diğer yıllara ilişkin birin fiyatlar ise kaydedileceği 
varsayımına dayanarak saptanmış bulunmaktadır. Buna göre g 

1. Harita yapımı : (1000 T.L.sı) 

Yıllar Pafta Fiyat Tutarı Cari Yatırım 

1973 3000 7.500 22.500 11.250 11.250 

1974 3000 7.930 23.850 11.925 11.925 

1973 3000 8.400 25.200 12.600 12.600 

1976 3000 8.850 26.550 13.275 13.275 

1977 3000 9*300 27.900 13.950 13,950 

Toplam 15000 8.400 126.000 63.000 63.OOO 

Yıllar 

2. Tapulama : (1000 T.L.sı) 
2 

Km Birim fiyatı Tutan Cari Yatırın 

1973 12000 7.500 90.000 45.000 45.000 
1974 13200 7.950 107.940 52.470 52.470 
1975 144-00 8,400 120.960 60,480 60.480 

1976 15600 8,850 138.060 69,030 69.030 

1977 I68fl0 8 t*\ . o\ 156.240 78.120 78.120 

Toplam 72000 610.200 305.100 305.100 

Yıllar 

3. Kadastro 

Parsel 

: (1000 T.L.sı) 

Fiyat Tutarı Cari Yatırım 

1973 150.000 190 28.500 14.250 14.250 

1974 156.000 200 31.200 15.600 15.600 

1975 162.000 210 34.020 17.01D 17.010 

1976 168.000 220 36.960 18,480 18.480 

1977 174.000 240 41.760 20,880 20.880 

Toplam 810.000 212.8 172.440 86,220 86.220 

4» Tapu - Fen (1000 T.L.sı) 

Yıllar % 1 Tapulama % 3 Kadastro Toplam yatırım 

1973 450,- 428,- 878,-
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1974 529,- 468.- 993.-
1975 605.- 510.- 1,115.-
1976 690.- 554.- 1,244.-
1977 781.- 626.- 1,40?.-

Toplan 5,051.- 2,586.- 5,637.** 

5, Tapu (Yapı İşleri) (1000 T.L. sı) 

Yıllar Adedi  Fiyatı  Tatırm 
1973 10 500 5.000 

1974 10 " 5.000 

1975 10 " 5.000 

1976 10 " 5.000 

197 7  10 " 5.000 
Toplam 50 500 25*000 

6» Şehir Haritaları (1000 T.L. sı) 

2iliS£ 
1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Adedi 

100 

100 

100 

100 

100 

Hektarı Fiyatı İ;is.B. İlbank Toplam 
80,000 

80.000 

80.000 

80.000 

80.000 

Toplan 500 400.000 

250 

265 
280 

295 

J^O. 
280 

5.000 15.000 
5.300 15;900 

5.600 16.800 

5.900 17.700 

6.200 18.600  
28.000 84.000 112.000 

20.000 

21.200 

22.400 

23.600 
24.800 

7. Eleman yetiştirme : (Eğitim) 
a. Okul yapımı s 3 yılda 5*400,000 U.‘ (1000 T.L.sı) 

Yıllar Yatırım 

1973 1,800,-
1974 1,800.-

1975 1,800.-
1976    
1977   
Toplam 5,400.- (1000 T.L.Si) 

*/*• 



-95-

’o. Burslu veya Yatılı Öğretici giderleri ; Aşağıda gösterilmiş 
olup Cari bütçede yer alacaktır, (1000 T.L.sı) 

Yıllar 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

Toplam 

Adedi 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

Birim maliyet 

3.500 

4.000 

4.500 

5.000 

5.500 

6000 4.500 TL, 

Cari gider tutarı 
4.200 

4.800 

5.400 

6.000 

6.600 

27.000 (1000 E.sı) 

c. Eğitim, Araç - Gereç giderleri : 
Harita - Tapulama ve Kadastro hizmetlerinde kullanma yetene¬ 

ği azalmış gereksinim fazlası araç ve gereçler eğitim içirı yeterli bulun¬ 
makta ve gerekirse aynı hizmet yatırımlarından karşılanabilecektir. 

Yatırım dağılım özeti : 

1. STK - Tapu - Kadastro (1000 E,sı) 5 Yıllık 
1973 1974 1975 1976 1977 Toplam 

Harita 11.250 11.985 12,600 13.275 13.950 63.000 
Tapulama 45.000 52.470 60,480 69.030 78,120 305.100 

Kadastro 14.250 15.600 17010 18.480 20.880 86.220 

Tapu-Fen 878 993 1.115 1.244 1.407 5.637 

Tapu 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 2.5,000 

Okul 1.800 1,800 1,800 p. mm 5.400 

Toplam 78.117 8?,?88 98.005 107.029 119.357 490.357 

Kuruluş 

2. Şehir Haritaları : (1000 E.sı) 

1973 1974 1975 1976 1977 Toplon 

İmar ve İskân Bak. 5,000 5*300 5.600 
İller Bankası 15.000 15.900 16.800 

5.900 

17.700 

6.200 

18.600 

28.000 

84.000 

Toplam 20,000 21.200 22.400 23.600 24.800 112.000 

9. Yatırım Daiğlınunda Sonuç Gereksinim : 
Yukarıki maddelerde de belirtildiği üzere gerek üretim hedefle' 

ri gerekse yatırımlar, öngörülen bir sıra tedbirlerin alınmasına ve bu 

günkü varsayımların ve gelişmelerin gerçekleşme oranına bağlı bulunmakta¬ 
dır. Bu nedenle yatırımlar genelleştirildiği takdirde aşağıda belirtilen 

t/ * » 
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STK - Tapulama - Kadastro ve Tapu 
yatırımları ile şehir haritaları yatırıaÜri 

Yıllar STKT Şehir Harita. toplam 
1973 78,000 20.000 98.000 

1974 88.000 21.000 109.000 

1975 98.000 22.000 120.000 

1976 107,000 24.000 131.000 

1977 119.000 25.000 144,000 

Toplan 490,000 112*000 602.000 

Olmak üzere Harita - Tapu - Kadastro sektörünün 5 yıllık üçüncü 

Beş Yıl döneninde üretici üç ana kuruluş dışındaki tüketici kuruluşların 
Etüd-Proje giderlerindeki harcamalarla cari bütçedeki giderler dışında tün 

yatırımının yaklaşık olarak 600.000.000 (Altıyüz milyon) liraya ulaşacağı 
saptanmış bulunmaktadır. 

Araç.gereç ve Malzeme alımı için gerekli yatırın ise Harita, Tapu 
ve kadastro maliyet ve yatırım içerisinde düşünülmesi zorunluğu bulundu¬ 

ğundan bağımsız ve yıllara dağılmış yatırımlar halinde gösterilmesinde ge¬ 
reklilik görülmemiştir. Ancak üretim programlarında türü, adedi ve yılı 
belirtilmiş araç ve gereçlerle her yıl gereksinim olan malzeme her yıl ic¬ 

ra plânlarında ayrıntılı olarak gösterilmesi ve tutarının diğer yatırım¬ 
lardan düşülerek, ayrı yatırım halinde gösterilmesi de daha uygun ve ola¬ 

nak içinde görülmektedir. 
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VI- SAĞLANACAK yARARLAR 

A. Ana Amaç 
Giriş bölümünde de belirtildiği üzere Harita-Tapu-Kadastro 

Sektörünün uğraşı alanına giren hizöıetler iki ana amaca yönetilmiş bu¬ 
lunmaktadır. Söz konusu bu iki amaç genel olarak, 

1. Taşmmazmalların ve üzerinde kurulmuş halkların belirtilerek 
saptanmasını gerçekleştirmek ve bÖylece mülkiyetin güven altına alınma¬ 
sıyla doğmuş veya doğacak birlikte anlaşmazlıkların çözümlenmesini sağ¬ 
lamak ve önlemek; 

2. Birinci maddede Sözü edilen belirtmenin duyhrlı ve geçerli¬ 
ğinin elde edilebilmesi için gereken nitelikte yeterli Harita veya Plân 
ların hazırlanmasını sağlamaktır. 

Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için yapılan Harita,Plân,Tapu 
lama ve Kadastro çalışmaları sonucunda ise yurt için önem ve öncelik ta 
şıyan ileride sıralanacak Devlet Kuruluşlarının kalkmnla projeleri ilfe 
kamu hizmetlerinin temel dayanağı olân Standart Topoğrafik Kadastral Ha 
ritaların ve Tapu Sicillerinin oluşturulması gerçekleşmektedir. 

B. Sağlanacak Ayrıntılı Yararlar 
Sektör hizmetlerinde öngörülen bu çalışmalar ve oluşturulan 

bölgelerle dir ki, 
1- Yurt savunması için gerekli halitaların elde hazır bulundurup 

ması ve güvenliğin sağlanması, 
2- Baraj yerlerinin seçimi, inşaası ve gerekli teknik ve parasal 

durumun s ap t anması, 
3- Su örtüsünün ve dolaylı olarak su altında kalacak ve sulana¬ 

cak alanın ve parsellerin saptanması, 
4- Arazi toplulaştırılması, birleştirilmesi veya ayrımının en 

bilimsel ekonomik, rantabl ve duyarlı biçimde yapılması, 
5- Sulama ve kurutma çalışmaları için gereken ön projelerin ha¬ 

zırlanmasında ve sonraki uygulamaların da en uygun ekonomik, duyarlı ya¬ 
rarlı ve olumlu sonuçların alınması, 

6- Kara ve Demiryol güzergâhlarının seçiminde, teknik ve parasal 
hesaplarında, en uygun bilimsel ve ekonomik yolun seçiminin sağlanması, 

7- Hava meydanlarının seçiminde ve yapımında en teknik ve uygun 
durumun saptanması, 

8- Sahil düzenlemelerinde, fidanlık ve parkların tasarlanmasında 
projelerinin hazırlanmasında ve yersel aplikasyonlarında rehber ve daya¬ 
nak olarak kullanılması, 

9- İmar plânlarının hazırlanmasında ve uygulamalarında gerekli 
bulunması 

10- Kanalizasyon, elektrifikasyon ve içme suyu şebeke projeleri¬ 
nin hazırlanmasında ve yersel aplikasyonlarında gerçekleşmenin ve ekono 
minin elde edilebilmesi 

11- Mülk sınırlarının ve taşmmazmalların güven altına alınması, 
12- Taşmmazmal sahiplerinin mülklerinden kredi ve rehin gibi 

yollarla kanuni haklardan tam olarak yararlanabilmelerinin sağlanması, 
13- Sahip olunan arazinin yeterince değerlendirme olanaklarının 

yaratılmasının veya kolaylaştırılmasının sağlanması, 
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14- Sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesinin veya ortadan kald_ı 
rılmasmın çabuklaştırılması, 

15- Harç ve vergiler yoluyla elde edilecek Devlet Gelirlerinde 
kayıpların önlenmesi ve eşitliğin sağlanması, 

16- Geee kondu probleminin çözümlenmesi veya önlenmesinde etken 
liğin ve geçerliğin artırılması, 

17- Toprak reformunun uygun, geçerli ve tezelden gerçekleşmesi¬ 
nin sağlanması olumlu sonuçlara ulaştırılarak gerçekleştirilebilecektir. 

C- Sağlanacak ^ararlar Sdnucu 
1- Memleketin sorun ve tedbirlerinin etkenliğinin arttırılması 

ile 

2- Mülk ve üzerindeki hakların güven altına alınması ve taşın- 
mazmallara ilişkin her türlü anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve önlenmesi 
suretiyle mülklere ilişkin kanunî haklardan yararlanma olanaklarının ye 
terince sağlanması, 

3- Harç ve vergi kayıplarının önlenmesi ve böylelikle Hazine 
Gelirlerine katkıda, bulunulmasının sağlanması, 

4- Toprak düzenlemesi ve toprak reformunun en uygun biçimde ger 
çekleştirilmesi ortamının oluşturulması, 

5- İmar plânları, turistik yer düzenlemeleri, gece kondu iyi¬ 
leştirilmesi gibi kamu hizmet projelerinin ve yersel uygulamalarının en 
teknik ve en ekonomik şekilde yapılmasının sağlanması, 

6- Baraj, sulama, kurutma, yol, Petrol boru (Pipe-Line) proje¬ 
leri ve benzeri kalkınma atılımlarında gerekli proje ve uygulama iş ve 
çalışmalarında temel plânların elde edilmesi yönlerindeki hizmetler, ön 
çelikle gereklilik yanı sıra ajrıca sektör hizmetlerinin en önemli yarar 
larını, değerlerini belirtmektedir. 

öteyandan, Devletin Carî ve Yatırım Bütçesinde çok küçük bir pa 
yı gerektiren bu hizmetin geliştirilmesinde ve plân hedeflerine ulaşmaya 
sağlıyacak tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik ve gecikmeler ise bü¬ 
yük bir malî porteye sahip önem ve önceliği yüksek devletin yönetsel 
sosyal, ekonomik kalkınma projelerinin aksamasına veya en azından gecikrne 
sene veya teknik ve parasal olumsuz uygulamalara neden olacak ve dolayı- 
sıyle emek, zaman ve tu hizmetin gelişmesi için gerekli paradan çok daha 
fazla para kaybına yol açılmış olacaktır. 
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VJ.Ir- ALINMASI YARARLI TEDBİRLER : 

A- Genel : 

Bilinraektedirki plânlamada öngörülen üretim hedefleri, geç -
inişteki uygulama sonuçları ve plân başlangıcındaki koşul ve olanaklarla bu 
alanlarda yapılması tasarlanan ve olanak içinde görülen gelişmelere göre 

saptanmış olup bazı envanter ve varsayımlara dayalı ve bağlı bulunmaktadır» 

Bu nedenle de hedeflere ulaşılabilmesi için öngörülen koşulla

rın ve olanakların yarariılmasına bağlı bulunmakta ve bunun sağlanabilmesi 
için de ağacıda belirtilen bir dizi tedbirlerin alınması ve vaktinde ger

çekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

B- Öneriler : 

Tedbirler genellikle, Yönetim, Teknik, parasal ve yasasal konu

larla eğitim ve geliştirme gibi nitelik yönünden sınırflandırılmış gruplar 

•"inHr oi - ■'bnraası Mr daha bilimsel bir tutum ve görünüş sağlanabilirse 

de, Sektörün gerek iştürü ve gerekse iş hacmi bakımından geniş bir kapsamı 
bulunması ve gerekse hangi iş ve işlemlerue ne gibi tedbirlerin hangi; ölçü

de gerçekleştirilmesi gibi çok sayıda ayrıntıların gözönünde tutulması ve 

önem ve önçeliklerinin saptanması gibi daha önemli nedenler, tedbirlerin 
Lş türlerine göre gruplaştırılmasını gerektirmiş ve dana yararlı olacağı 
tanısını uyandırmış bulunmaktadır. 

Gelıcek sayfalarda sıralanan tedbirlerin incelenmesinden de 

ınlaşılacagı üzere özellikle, 

- Yeniden düzenleme 

- Yeterli kadro sağlanması 

- Eleman yetiştirme ve iyileştirmesi 
- İşgüçlüğü ve ağırlıklarına gere ek ödemeler yapılması 
- Fazla çalışma olanaklarının sağlan.tası 

- Yeterli Taşıt, araç ve gereç donatımı gibi öncelik ve önemi 
elli etkenler ön plânda yer almış bulunmaktadır. 

1. Gizlilik Taşıyan Haritalar : 
a. Bu gün için Gizlilik taşıyan harita, hava fotoğrafları ve ha

lta bilgileri ile belgelerinin edinilmesinde, saklanmalarında ve kullanılma-
srında yeteri derecede kolaylı k ^ğlanmalı ve bu amaçla hazırlanmış olan 

inetmelik Bakanlar kurulundan geçirilerek yürürlüğe konulmalı, 
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b, Memleket çapında standart harita yapmakta olan Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğümün, Kurul Kararı ile plânlaman bu çalışmalar için gerekli 
Hava Fotoğraf alımında da yetkili kılınması ve Harita Genel Müdürlüğü ile 

işbirliğinde bulunmaları sağlanmalı, 

2. HSTHf: Standart Topoğrafik Harita : 

a a Nirengi arazi çalışmaları ile kıymetlendirme kapasitesinden tam 

yararlanabilmek amacıyle özellikle hava ve klasik nirengi hesaplarının ya¬ 

pılması ile görevli EBİM, Elektronik kayıt cihazı alınarak, daha güçlü bir 
hale getirilmeli, 

b. Hava nirengi yönteminin daha geliştirilip genişletilmesiyle daha 
ziyade ekonomi sağlanmalı, 

c. Kamu kuruluşlarınca bünyesel amaçlarla yaptırılması gereken STH 

istekleri 2 yıl STKH istekleri ise 3 yıl önceden saptanmalı ve programlan¬ 

malı, 

d„ STH ile Karşılanan bünyesel özel isteklerin Fotoğraflarla karşı¬ 

lanma olanaklarının ve türlerinin araştırılması yapılmalı ve saptanarak 

uygulamaya konulmalı, bu suretle zaman ve para bakımından ekonomi sağlana¬ 

bileceği düşünülmelidir, 

3. Kadastro - Tapulama - Tapu  : 

a, Tapulama bölgelerinde enaz b ve normal olarak 6 ekiple çalışma 
düzeninin kurulması sağlanmalı, 

b. Yetkili bölgelerde zorunlu işler bittikçe çalışmalara son verile¬ 

rek peyder pey toplu düzene yönelinmeli, 

e. Kadastro Müdürlüklerinde de tapulamaya paralel gelişmelerle enaz 

3 ekiple (posta) çalışma sağlanmalı, 

d. Gerek Tapulama gerekse kadastro Müdürlüklerinde ekonomi ve yüksek 
verim elde edilmesi amacıyle yetişkin kaliıiye elemanların tamamiyle temel 

işe yönelebilmesi için ikinci derecede işlerin gördürülmesi amacıyle yan 

personelden yararlanma olanakları sağlanmalı, 

e. Birliklerin yakın hatta bitişik olarak açılmaları ve kamp halinde 

çalışma düzeni oluşturulmak suretiyle taşıt, araç ve gereçlerden en verimli 

şekilde yararlanılmalı» denetlemenin ve desteklemenin daha etken ve çalışma 
moralinin de daha yüksek olması sağlanmalı, 

f. Toplu yenileme işleminin yapılabilmesi için naha geniş ve kesin 

hukuki mevzuat getirilmeli, 

gr Tapuya devredilen Kadastro ve Tapulama paftaları yaşatılmalı, 
h. Sınır işaretlerinin konması ile ilgili 155 sayılı kanun ve öngörü' 

len yönetmelik hükkümlerinin uygulamada geniş çapta etkenliği sağlanmalı, 
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4-. Şehir Haritaları : 

a. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlümü ile İller Bankası ve Toprak İskân 
Genel Müdürlükleri arasında Koordinasyon saglıyacak ve mükerrer harita ya¬ 

pımını önlemek amacıyla hazırlanmakta olan tip yönetmeliğin tezelden sonuç¬ 

landırılarak yürürlüğe konması sağlanmalı, 

5. Diğer Harita Hizmetleri : 

a. Harita Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İ. 
İskân Bakanlığı Belediye T.İ.Gn. Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlük¬ 
leri dışında harita kullanan veya bünyesel işler için özel haritalar yapan 
veyahutta yaptıran kuruluşların çalışmalarının isteneg ve gereken nitelik 
ve düzeyde yürütülmesinin sağlanabilmesi bakımından bu kuruluşlarda parelel 
ve koordineli bir örgüt veya sistem düzenlemesi yapılmalı, 

a, Parselasyon Plânlarının kimler tarafından yapılabileceğini ve 
bın-aları^ nitelik ve yetkilerini belirten bir tüzük Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğünce hazırlanmalı, 
c„ Tapuda kayıtlı taşınmazmallara ilişkin yargıç kararlarına ekli 

plân kroki ve haritaların, tapuda kayıtlı olmıyan taşınmazmallarla ilgili 
5519 sayılı kanunda olduğu gibi, 3^58 sayılı kanunda belirtilen meslek 
üyelerine yaptırılmasının sağlanması bakımından yürürlükteki kanunlarda 

gerekli değişiklik yapılmalı, 

6. Arazi, Arsa, Vergi, Harç ve benzeri konular ; 

a. Tapu dairelerinin yeterli ve yetenekli bir hale getirilerek iş¬ 

lemlerin vaktinde ve aksatılmadan yürütülmesi ve tescil ve devir işlerinin 

de bekletilmeden ve biriktirilmeden, gerekirse yan yardımcı elemanlardan 

da yararlanarak, yapılması sağlanmalıdır. 

7. Teknolojik Gelişme, Araştırma - Geliştirme • 

a. Arazi sınıflandırılması ve bu sınıfların gerektirdiği ölçek ve 

alım metodları saptanmalı, 

b. Fotoğraraetrik metodun Türkiye Koşullarına en uygun uygulama ola¬ 
nakları ve düzeni bulunmalı, 

c. Teknik (Fen ve Tasarruf) Formların geliştirilmesi ve standardizas¬ 
yonu, işlerin ve işlemlerin sadeleştirilmesi sağlanmalı, 

d. Yönetim yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanmalı, 

8. Yeniden Düzenleme : 

a. Tapu hizmetleri ile kadastro hizmetleri ayrı ayrı örgütler ha¬ 

linde ve olanak varsa bir Bakanlık halinde yürütülmesisağlanmalı, 
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b. Yurt çapındaki standart topoğrafik harita hizmetleri de toplu 

halde yürütülmeli ve sözü edilen Bakanlığa bağlılığı sağlanmalı, 

c, Taşrada sürekli Harita - Kadastro örgütleri kurulmalı ve Tapu¬ 

lama ile Kadastro çalışmaları tek örgüt altında bir bölge Müdürlüğüne bağ¬ 
lı olarak yönetilip yürütülmesi gerçekleştirilmelidir, 

9. Fğitim ve İnsangücü Plânlaması 
a. Ankara’da bulunan Üniversitelerin birinde Harita ve Kadastro 

bölümünün açılması sağlanmalı, 

b. Tapu ve Kadastro elemanı yetiştirmekte olan Tapu Kadastro meslek 

okulunun eğitim programları çapı ve kapasitesi genişletilmeli ve ulusal 
eğitim sistemine göre geliştirilerek gittikçe artan yurt gereksinimlerini 
karşılıyacı bir düzeye ulaştırılması sağlanmalıdır. 

c. Kuruluşlarca kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve hizmet ön¬ 

cesi eğitin yapar nitelikte açılmış olan kurslar meslekiçi eğitim kursları 
ı-inn '^'-""ş + ürülmelidir. Eleman ihtiyaçları meslek veya teknisyen okulla¬ 

rından karşılanmalıdır. 

TO.-Harita_ve Plânların Uygulanması, bütünlenmesi ve işaretlerin korunması; 
a. Haritalara ilişkin standartların saptanması sonuçlandırılmalı, 

b<- (1) Kadastrosu yapılmış olan yerlerde şehir haritaları ve imar 
plânları, kadastro haritalarına çizilmeli ve aplikasyonda aynı tesislerden 
yararlanmalı, 

b< (2) Şehir ve Kadastro haritalarının aynı standartlara uygun ve 
aynı nitelikte yapılmaları sağlanmalı ve bu konu koordin^li bir çalışma 
düzeni kurulmalı, 

bc (3) Kadastro haritaları ile imar plânlarının ölçekleri uygun olan 
aynı ölçeğe dönüştürülerek gerçeklere uyarlığı karşılaştırılmalı ve gerekir¬ 
se mülkiyet durumuna göre imar plânlarının revizyonu yenilenmesi yapılmalı, 

c. İmar Plânlarının nasıl ve kimlertarafmdan uygulanacağına iliş¬ 
kin ilkeler saptanmalı ve prensiplere bağlanmalı, 

do İmar Plânlarının hazırlanmasında ve kabulünde jüri ye kabul he - 
yetlerine harita ve kadastro mühendislerinin de katılması sağlanmalı, 

e. Özellikle şehirlerde arazinin çok küçük parçalara ayrılmasını 
önleyici esaslar getirilmeli ve normlar saptanmalı, 

fc Belediye olan beldelerde İmar Planı uygulayan birimler ile tapu 
fen örgütleri arasında işbölümü ve işbirliği sağlanmalı ve bu amaçla sü - 

rekli kadastro Müdürlükleri kurulmalı, 



-103-

g. Üniversite ve Akademilerde Belediye Mühendisliği öğrenimine yer 
verilmeli, Teknisyen okullarında da belediye teknisyenliği öğrenimi yap¬ 
tırılmalı ; 

h. İmar ve İskân Bakanlığı ile İller Bankasıve Tapu Kadastro taşra 
öggtiü İmar Plânı uygulaması Konusunda belediyelerle işbirliği yapacak şe¬ 
kilde donatılmalı ve yetkilendirilmelidir. 

i. (1) Dört yıllık İmar Programının hazırlanması ve uygulanması 
konusunda belediyeler üzerinde bir denetleme düzen ve sistemi kurulmalı, 

i. (2) Belediyelere öğretici nitelikte daha geniş teknik yardım 
olanakları sağlanmalı, 

i. (3) İmar Plân uygulaması sırasında belediyelerin gücünü aşan 
yatırımları, daha geniş ölçüde, devletçe karşılanmalı; 

i. (4) Belediye sınırları içinde yaşayanların belde hizmetlerine 
daha geniş ölçüde katılmaları sağlanmalı; 

i. (5) Haritaların devamlılığının sağlanması, başka bir deyimle 

yaşatılması, için cins degişikliliği ve benzeri hizmetlerde ilgilinin ta¬ 

lebi beklenmemeli veya talebi zorunlu kılan ilkeler getirilmeli, 
Örneğin : İskân ruhsatı alınırken veya elektrik, Su bağlanırken 

(alınırken) binanın haritaya işlenmiş olunması koşulu aranmalıdır. 

11.Özel Sektör Çalışmaları ; 
a. Özel Sektörde Çalışanların nitelik, yetki ve kapasiteleri daha 

kesin sınırlarla belirtilmeli ve dalıa geniş ve sürekli örgütlenmelerin 

sağlanma çareleri aranmalı, 
b. Özellikle memleket çapında STH ve STKH dışında kalan çok çeşit- 

Li nitelik ve özellikte, dağınık şekilde yapılan harita ve plânların sınıf¬ 
landırılarak özel sektöre yaptırma olanaklarının artırılmasına çalışılmalı 

c. Harita ve Plân yenilemeleri, bütünlemeleri, genişletmeleri top¬ 
lulaştırma ve parselasyon gibi ek harita ve plânların yapılmasında özel 
Jetörden daha geniş çapta yararlanılması sağlanmalı, 

d. Özellikle belediye ve Kooperatiflerin gereksinim duydukları ha- 
•ita, plân yapımı ve aplikasyon işlerinde özel sektörden daha fazla ve da- 
ıa etken yararlanma olanakları yaratılmalı veya geliştirilmelidir. 
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