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ItO TALİM VD TAK ÎHyE 

1.1-riARİTA, TAPU VE KADASTRO SEKTÖRÜ TANIMLANMASI 

Harita,Tapu ve Kadastro Sektörü, 

1-a) Yurt savunmasında kullanmak, 
b)Kara,hava ve deniz seyrüseferlerinde kullanmak, 
c) Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızdan en iyi şekilde 

yararlanmak, 
d) Sulama, kurutma, drenaj, neiıir ve ırmakların ıslahı, 

köy içme suları, "baraj, akaryakıt ve enerji nakil hatları, demir 
ve karayolları tesisleri gibi bayındırlık hizmetlerinin araştır¬ 
ma, proje, inşaat ve imletmelerine esas olmak, 

e)Toprakları en iyi şekilde kullanmak, toprak reformu, 
arazi toplulaştırması, toprak dağıtımı, mera tahsisi,orman sınır¬ 
larının ve kamu arazisinin tesbiti gibi hizmetleri gerçekleştir¬ 
mek, 

f)Şehir ve kasabaların su, elektrik ve kanalizasyon pro¬ 
jelerine esas olmak ve bir nizam dahilinde günün ihtiyaçlarına 
uygun şekilde inkişaflarını sağlamak üzere hazırlanan imâr plân¬ 
larının yapılmasını ve uygulamasını sağlamak, 

g) Dina , arazi ve zirai gelir vergisi kaybını önlemek 
ve bu vergilerin adil ve eksiksiz bir şekilde salınması için lü¬ 
zumlu arazi tahrirlerine mesnet teşkil etmek, 

h) Her türlü istimlâk işlerinin kısa zamanda yapılmasını 
sağlamak, 

i) Gayrimenkule ilişkin her türlü ihtilâfların kısa za¬ 
manda halletmek,gayrimenkul hudut emniyetini sağlamak ve kayıt 
harici kalmış yerleri, tescil etmek, Medenî Kanun 'un emrettiği an¬ 
lamda kadastroyu tesj.sle eski kayıtları da yenilemek suretiyle 
modern tapu sicillerini meydana getirmek(hukukî kadastro), 

'l-L-; HER CİNS, ÖZELLİK VS ÖLÇEKTEKİ KADASTRAL,TO¬ 
POGRAFİK VS TOPOGRAFİK- KADASTRAL HARİTALARI YAPMAKLAr 

II-ı) Tesis edilmiş olan kadastronun devamlılığını sağ¬ 
lamak ve meydana getirilen kadastral,topografik ve topogragik-ka-
dastral haritalar ile arazı üzerindeki haritaya ilişkin her türlü 
tesislerin muhafaza ve değişikliğini takip etmek. 

k) Yurtta,gayrimenkul mallara ilişkin hukukî muamelelere 
(Tapu işlemleri) teminat,kolaylık ve sür 'at getirmek ve böylece 
Medinî Kanun 'da yeri olup da bu güne kadar tatbikine imkân bulu¬ 
namayan ve memleketin İktisadî ve sosyal hayatına müessir olabi- 
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lecek maddelerin işlemesi için ortamı hazırlamak veya ortamın ha¬ 
zırlanmasına yardım etmek 

İÇİN, İLGİLİ İDARELERİ PAR '3 ÖNEL- :A L.--1 T VE TEÇHİZAT YÖNÜN¬ 
DEN YETERİ KADAR MÜCEHHEZ HALE GE T İli TEK VE İCABINDA MEVZUATTA DE¬ 
ĞİŞİKLİK YARIAK VEYA TEMİ MEVZUAT GETİTMEK ÜZERE TEKLİFLER HAZIR¬ 
LAMAKLA 

Gön E TL j_UİR . 

1.2- HAR İTA- MAE A S TR O SEKTÖRÜMÜN TARİHÇESİ 
Harita 1/200.000 ölçekli memleket haritası :Askerı amaç¬ 

larla ilgili olarak 1909 yılında 1/200.000 ölçekli düzeçeğrili 
memleket haritasının yapımına başlanmıştır.Bunu müteakip yurdun 
harita alımı işlerini yapmak ve bütün Bakanlık ve müesseselerin 
harita ve plân ihtiyaçlarını karşılımak üzere 1925 yılında 657 sa¬ 
yılı kanun ile Harita genel Müdürlüğünün kuruluşundan sonra bu ha¬ 
ritaların yapımı hızlandırılarak 1926 tarihinde tamamlanmıştır. 
Bu haritalar Bonn irtisamında olup seri Nirengiye dayanarak yer¬ 
sel metodla yapılmıştır. 

l/25-OOO ölçekli memleket haritası: Askerî amaçla ilgili 
ve sivil hizmetlerde de kullanılan 1/25*000 ölçekli düzeçeğrili 
haritaların yapımına Harita Genel Müdürlüsünün kuruluşundan(1925) 
sonra yersel metodla başlanmıştır. 

1929 yılından sonra bu haritaların yapımda yersel fotogra- 
metri metodu 1937 yılından sonra da havai fotogrametri (havadan fo¬ 
toğraf alarak ölçme)metodu kullanılmaya başlanmıştır. 

Harita Genel Müdürlüöünce bu güne kadar memleket toprak¬ 
larının / 90. ma .yakın bir kısmının 1/25.000 ölçekli düzeçeğrili 
haritası, I ve II. derece nirengi işleri ile I. derece nivelman ça¬ 
lışmaları tamamlanmıştır. 

1/25.000 ölçekli haritalardan tahvil suretiyle memleke¬ 
tin 1/100.000 haritasının / 60. 1 tamamlanmıştır. 

1/5000 ölçekli düzeçeğrili haritaların havai fotogrametri 
metodu ile yapımına 1945 yılından sonra Harita Genel Müdürlüğü ve 
1955 yılından sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce başlanmış¬ 
tır. Çeşitli özellikle yapılan bu çalışmalar 1961 yılında 203 sayı¬ 
lı kanunun yürürlüğe girmesiyle programlı bir hale sokulmuş ve çe¬ 
şitli isteklere cevap verecek standartlar belirtilerek haritala¬ 
rın bu standartlara uygun olarak ya ılması sağlan..ıştır. Düzeçegri- 
li olarak yapılan bu haritaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¬ 
ğünce Kadastral hale getirilmesine 1959 yılından sonra başlanmış¬ 
tır . 
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1964 yılı sonuna kadar 43.640 Km" tutarında derişik yerle¬ 
re ait düzeçeğrili harita ya. 1 İniş bunun 7966 Km 2 si kadastral ha¬ 
le getirilmiştir. 

lunlar dışınla Ievlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kendi ça¬ 
lışmalarına esas olmak üzere derişik yerlere ait 1/5000 ölçekli 
düzeçeğrili haritalar yapmıştır. 

§ehjr ve kasaba haritaları: 
^ehir ve kasabaların imâr plânları, içme Suyu, kanalizasyon, 

elektrik ve enerji şebekelerinin projelerine ter,el olan şehir ve 
kasabalara ait durum haritalarının yapımına 1936 yılında başlan¬ 
mıştır. 1945 yılında İller Bankası kuruluncaya kadar bu hizmet İç¬ 
işleri Bakanlığına ba^lı Belediyeler Fen Huy 'eti tarafından yürü¬ 
tülmüştür . 

1945 yılına kadar Belediyeleri tarafından 4$ şehir ve ka¬ 
sabanın haritası yersel metodla yapılmıştır.şehir ve kasaba harita¬ 
sı yapımı revizyonu ve genişletilmesi hizmetleri İller Bankası Ge¬ 
nel Müdürlüğü Harita İşleri Müdürlüğünce organize edilmektedir! 

1964 yılı sonuna kadar 857 şehir ve kasabanın haritası ya¬ 
pılmıştır . 

Bazı Şehir ve kasaba haritalara İller Bankası Genel Mü¬ 
dürlüğünce yapılmakta dikerleri özel sektöre yaptırılmaktadır.Ha¬ 
rita işleri Müdürlüğü yersd metodla yapılan bu haritalar dışın¬ 
da Harita Genel Müdürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile işbirliği yaparak havai foto^rametri metodu ile bazı şehirle¬ 
rin haritalarını yaptırmaktadır. 

£ehjr ve Kasaba haritalarının kontrol Ve tasdikleri: 
1936 yılında Bayındırlık Bakanlıbırıa bağlı Şehircilik Fen 

Hey'eti tarafından başlanmıştır. 1939 yılında Bayındırlık Bakan¬ 
lığı kuruluş ve vazifeleri hakkmdaki kanuna göre Belediyelerce 
mutahassıslara yaptırılacak halihazır haritalarının ve imâr plân¬ 
larının tetkik ve tasdiki. 

Vazifelerini yerine getirmek üzere, yapı ve imâr işleri 
Başkanlığına bağlı Şehircilik Fen Hey'eti Müdürlümü kurulmuştur. 

Adı geçen Fen Hey 'eti Müdürlüğünün vazifeleri, 1958 yılın¬ 
da İmâr ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkmdaki kanun 
ile kurulmuş bulunan plânlama ve İmâr Genel Müdürlüğüne intikal 
etmiştir. 

Orman hari t alar1: 
Ormanlarımızın işletilmesi için gerekli haritaların yapı¬ 

mına 1917 yılında başlanmıştır.Teknik parsonel azlığından bu hiz¬ 
met devam ettirilememiştir. 
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Orman Amenajman ve talıdit çalışmaları 19 37 yılında kabul 
edilen 3116 sayılı kanunla hızlandırılmıştır. 

Amana jman çalışmaları: 
1/200.000 ölçekli memleket haritasından yararlanarak yapı¬ 

lan l/lOO.000 ölçekli haritalar üzerinde yapılmaktadır. 
Tahdit haritaları: 

Grafik yarsel metodla 1/10.000 ölçekli olarak yapılmıştır. 
1954 yılma kadar 38.377 Km2 lik bir sahanın tahdidi tamamlarım ış¬ 
tır. Yersel metodla yapılan harita alımı çok aşır gittiğinden 1949 
yılında Orman Genel Müdürlüğü Harita Genel Müdürlümü ile işbirli¬ 
ği yaparak Havai Rotogramctri metodu ile 1/25*000 ölçekli harita 
yapımına katılmıştır. Bu çalışmalar 1962 yılma kadar devam etmiş¬ 
tir . 

8/9/1956 tarih ve 683i sayılı Orman kanununa göre Devlet 
Ormanlarının tahdit ve kadastrosunun yapılmasına yeni bir yön ve¬ 
rilmiştir . 

1961 yılından itibaren Orman âmenajman ve tahdit çalışma¬ 
ları için gerekli haritalar 2O3 sayılı kanuna göre Harita Genel Mü 
dürlüğü veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yaptırılmaktadır. 

Tahrir ve Kadastro: 
Tahrir: Gayrimenkullerin sınırlarının belirtilme si,bir 

plân ve kayda raptı çok eski tarihlerde bir ihtiyaç halinde belir- 
niş ve devletleri bu mevzuda tedbir almağa zorlamıştır. 

Bu cümleden olarak; Osmanlı devrinde malî ve Askerî mak¬ 
satlarla arazilerin tahririne ait faaliyetlere şahit olunmaktadır. 

950 (1534) yılında Kanunî Sultan Süleyman devrinde başla¬ 
yıp 1050 (I634) yılında bitirilen ilk tahrir yapılmıştır.Bu gün 
(Kuyudu kadime) adı verilen bu kayıtlar 2320'ciltten ibaret olarak 
muhafaza edilmekte, tarihi etütler ile köy sınır ve köy orta mal¬ 
larının tesbitinde faydalı olmaktadır. 

Vergi salınmasında adaleti temin etmek, vergi harici kal- 
niş yerleri vergiye kaydetmek ve tapu kayıtlarını meydana getir- 
nek gayesiyle 1288 (1872) yılından itibaren (ARAZİ) ve 1289 (1873) 
yılından itibaren de (ümlâk) yoklaması adı ile tahrirler yapılmış 
ve muhtelif isimler altında bu yoklamalar 1325 (1909) yılına kadar 
levam etmiştir. 

Kadastro : Türkiye’de bütün gayrimenkul malların(Taşınmaz 
nalların)hukukî ve geometrik durumlarını göster ek üzere basit bir 
şekilde düzeçegrisiz kadastral haritaların yapımına 5/§ubat/l9l2 
tarihli kanunun yürürlüğe girmesinden sonra başlamıştır.Konya ve 
Çumra’da konu ile ilgili uygulamalar yapılmıştır. Birinci cilıan har 
ni dolayısiyle bu uygulamalar durdurulmuştur. 

Memleketimizde kadastral çalışmaları 1924 tarihinde kabul 
sdilen 474 sayılı kanunla yeniden başlamıştır. 



Kadastro tc ./iletinin bugünkü k r-.-iuşu 1934 tarihli 2613 
sayılı kadastro ve ;:-u t ahi iri kanum :1e sağlanmıştır.2613 sayı¬ 
lı kanun uygulan ; . igüi yapılan h rit-lar düzeçegrisiz olup 
yersel met od la y 1... 1. ..îıı . 

196 4 yılı sonun kaîar 21 İl e 62 İlçenin kadastrosu ta- 
a anılanmış olup halen 25 İl ve 19 İlçenin kadastrosu yupılmakta- 
lır. 1964 yılı sonuna kılar İl.117. 335 parselin kadastrosu yapıl¬ 
ın ştır . 

İl ve İlçelerin Belediye sınırları dışında kalan yerler¬ 
le daha çabuk kadastro yapmak amaciyl^ 1950 yılında kabul edilen 
1602 sayılı kanunla Ar zı Kadastrosu çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu kanunun uygulaması için gerekli haritalar(Botoplânla 
rapılan bir kaç ufak yere ait çalışma ar dışındaki yerlerde düze- 
jegrisiz olarak yersel grafit mctodla yapılmıştır* 

1955 yılında Arazi Kadastrosu ve Fotogromotri Daire Baş- 
canlıgınm kuruluşundan sonr a harita r İramda havai fotogrametri 
Havadan fotoğraf alma) metodu kullan:İmaöa başlanmıştır. 

1959 yılında Hav i IMtogrametr i metodu ile yapılan topogra 
’ik haritaların kad -straa hare getirilmesine başlanmış ve yersel 
jrafik met od yerine koord imarları hesapla bulunan nirengi ve poli- 
;onlara dayalı yors.-l melodi.- uygulamalara başlanmıştır. 

1961 yılından sonra yersel metodla düzeçegrisiz harita 
'apunı imkânlar ölç "s ünde bırakılarak çc. yönlü topografik kad as t- 
al harita yapımına geçilmiş -ir. 

Öte yandan günün icarlarına uygun olarak tapulama hizmet- 
erinde daha çok sur 1 t ve sıhhat sağlamak ve güçlükleri bertaraf 
tmek amacı ile 5602 sayılı Tapulama Kanunu yerine 4/8/1964 tarih 
e 509 sayılı " Tapulama Kanunu)' yürürlüğe girmiştir. Halen bu ka- 
un hükümleri gerekince İl v* İlç-e Belediye sınırları dışındaki 
erlerin Tapulama müdürlükle: ince Tapulaması ve 2613 sayılı kanun 
erogince de Kadastro Müdürlüklerince şehirlerde kadastro yapıl- 
aktadır. 
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2.® MEVCUT DURUM 

â-1 S e k t ör ün. kur u 1-g s u ’ 

Sektör, kamu idare ve müesseselerinden harita ya¬ 
pan ve haritayı kullanan ve Tapu ve Kadastro hizmetlerini yü¬ 
rüten teşekküllerden kurulmuştur. 

Kuruluş '• 
Tapu vc Kadastro Genel Müdürlüğü 
Harita Genel Müdürlüğü 
İller Bankası Genel Müdürlümü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
İmâr ve İskân Bakanlığı Plânlama vc İmâr Gn.Md.lii.__ 
gti 
Belediyeler 
Harita müteahhitlerini 
Kapsamaktadır. 

2-II Tapu vs Kadastro Genel Müdürlüğü: 
Memleketimizde köyler ve şehirlerdeki gayrimenkul- 

lerin hukukî ve handesi durumlarını tesbit için Tapulama ve 
Kadastrosunu yapmak ve bu suretle Medenî Kanun anlamında modern 
tapu sicilleri tesis etmek, 

Tapılmış olan Kadastronun devamını sağlamak, 
Gayrimenkullere ilişkin bilumum akit ve tescil 

işlerini usulü dairesinde ifa etmekle, 
Görevlidir. 

Bu Gene1 Müdürlük; 
Şehirlerdeki kadastro işlerini kadastro Müdürlük¬ 

leri, Köylerdeki tapulama hizmetlerini Tapulama Müdürlükleri 
vasıtasiyle yürütmektedir. 

Gayrimenkullere ilişkin akit vc tesçile müteallik 
tapu işleri GruP Tapu Sicil Müdürlükleri,Tapu Sicil Muhafızlık¬ 
ları ve Tapu Sicil Memurlukları tarafından yürütülmektedir. 

Tapu İdarelerine bağlı Tapu Fen servislerinin gö¬ 
revleri (Tapu Fen amirliği ve Memurluğu) kadastrodaki derişikli! 
leri takip ve devamını sağlamaktır. 

2-12- Harita Genel Müdürlümü : 
;Memleketin askerî gayeler için lüzumlu haritaları - 

nı yapmakla görevlidir.Askeri gayeler için yapılmakta olan 
1/25.000 ölçekli memleket haritalarının c/o 95 i ikmal edilmiş 
olduğu için diğer dairelere lüzumlu haritaların ve bilhassa 
1/5000 ölçekli topografik memleket haritalarının yapımına iş¬ 
tirak etmektedir. 

Kuruluş Ankara 'da olup başka bir yerde şulesi 
yoktur. 

2.I3- İller Bankası Genel Müdürlüğü: 
Bu Genel Müdürlümün sektörle bağlantısı, Harita 
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Müdürliiğü vasıtasıyla olmaktadır. 

İller Bankası, Sektörle ilgili olarak Belediyelerin imâr 
planları, su ,elektrik ve kanalizasyon projelerinin yapılması¬ 
na esas teşkil edecek halihazır haritalarını Belediyeler adına 
ihale suretiyle yaptırır veya bizzat yapmakla görevlidir. 

Merkez teşkilâtından başka Bölge Müdürlüğü var¬ 
dır bu Müdürlükle: deki elemanları vasıtasiyle halihazır hari¬ 
taları, müteahhit tarafından yapılması sırasında kontrol eder. 

2.14-Toprak İskân İşleri CMnel Müdürlüğü: 
Toprak Komisyonları vasıtasiyle sektörle ilgili¬ 

dir .Dağıtılacak devlet topraklarını köy arazisini ölçerek tes- 
bit eder. Ve ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtır. 

Memleketin muhtelif yerlerine dağılmış 65 toprak Komisyon 
nu ile çalışır. 

2-15-İnâr ve İskân Bakanlığı plânlama ve İmâr Genel Mü¬ 
dürlümü. 

Bu Genel Müdürlüğün Sektörle ilgisi bünyesindeki Harita 
Dairesi Başkanlığı vasıtasiyle olmaktadır. 

Harita Dairesi Başkanlığı, İller Bankası veya Belediye¬ 
lerin yaptırmış oldukları şehir haritalarının büroda ve yerin¬ 
de kontrollarmı yaparak tasdik etmek, Bakanlık için lüzûmlu 
her türlü haritaları temin etmekle görevlidir. 

2.16- Belediyeler: 
Belediyeler, Ben İşleri Harita Daire veya Müdürlükleri 

ile sektörle ilgilidirler. 

Belediyelerin imâr plânlarının harita ile ilgili tatbik 
katlarını yürütmekle görevlidirler. 

2.17- Orman Genel Müdürlümü: 
Bu kurum orman kadastronun .yapımı sebebi ile bu sök¬ 

tür ie ilgilidir. 

Orman Genel Müdürlüğü Sektör ile ilgili olarak ormanların 
amenajman vc tahdit haritalarını yapmaktadır.Bu hususta Harita 
Genel Müdürlüğü ile teşriki mesai edilmektedir. 

2.18- Harita müteahhitleri : 
Halen ,sermayeleri takriben 5-000 Tl. ile 200.000 

Tl. arasında değişen 20 harita müteahhidi faaliyet halinde bu¬ 
lunmaktadır . 

Bunlar daha ziyade İller Bankası tarafından ihale 
suretiyle yaptırılan şehir ve kasabaların harita işlerini yap¬ 
alaktadırlar . 

Müteahhitlerden bir ikisinin merkezi İstanbul'da, 
liğerlerininki Ankara'dadır. Bütün müteahhitlerin toplam ser- 
aayesi takriben 1.215*000 Tl. civarındadır. 
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2 . 2- Mevcut kapasitelerin tesbjti: 

Harita, Tapu vc Kadastro Sektöründe kapasiteyi, evve¬ 
lâ kurumlar yönünden teker teker ve aşağıdaki işler üzerinde 
ayrı ayrı tesbit etmek sonra bulları birleştirmek uygun gö¬ 
rülmüştür . 

2.21= Nirengi 
-211= 1/25.000 
.212= 1/5.000 

2.22= mı; actlendirme 
.221= 1/25-000 
.222= 1/5.000 
.223= 1/1-000 

2.23= Tapulama 
2.24= Şehir kadastrosu 
2.25= Şehir Harita alımı(l/lOOO) 
2.26= Toprak tevzi haritaları 
2.27= fotoğraf alımı 

•271= 1/25.000 den küçük 
.272= 1/25.000 » büyük 

2.28= Harita tahvili işleri 
.281= 1/50.000 
.282= 1/100.000 
.283^= 1/250.000 

2.29= 1/25*000 haritaların revizyon işleri 
Bu işlerin tamamında veya bir kısmında üretim yapan 

ve kapasitelerinin tesbiti gereken kurumlar ise 

Tapu ve Kadastro Genel Müd. 
Harita Genel Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Özel Sektör 

Olmak üzere 5 kısımda toplanmıştır. 

2.21- Nirengi İşleri 
2.211-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
X. Genel Müdürlüğün bildirdiğine göre bir elemandı 

dan kurulu tam donatılmış bir ekip yılda 200 günlük bir arazi 
çalışma süresinde niveİman dahil, 1:5000 ölçekli haritaya te¬ 
mel olmak üzere 30 paftanın (180 Km2.) nirengi işini ikmal 
edebilmektedir. 

Genel Müdürlüğün nirengi hizmetlerinde 90 
personel görevli olup bunlardan 30 kişi yan görevlerde çalış¬ 
maktadır. Geri kalan &0 elemanın bir senelik kapasitesi 
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60 X 30= 1800 pafta veya 
60 X 180=1086Ö> Km2. olmaktadır. 

İdarede havai nirengi işleri için bir adet Stereo 
komparatör mevcut ise de Genel Müdürlüğün bildirdiğine göre 
bu aletle yapılabilecek Jıavai nirengi işleri yukarıda belir¬ 
tilmiş olan kapasiteye dahil bulunmaktadır, 

2.212-Harita Genci Müdürlümü: 

Harita Gn.Md.lüğü 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli harita¬ 
lara temel olmak hacre nirengi tesis etmektedir. 

Genel Müdürlüğün bildirdiğine göre idarenin Nirengi 
kapasitesi 100 pafta 1: 25000 ve tam donatılmış birer kişilik 
20 ekiple senede 600 pafta (36OO Km 2.) nirengi tesis edebil¬ 
mektedir. 

2.213- Harita müteahhitleri: 

Harita müteahhitleri halen şehir harita alımı işle¬ 
ri ile iştigal etmekte olduklarından nirengi kapasiteleri 
hakkında kat'i bir hüküm vermeye imkân görülememiştir. 

Ancak, mevcut şehir haritaları işlerini ayni miktar¬ 
da devam ettirmek suretiyle, 1/5000 ölçekli haritalara esas 
olmak üzere senede takriben 450 paftalik (2700 Sn2.) bir saha¬ 
nın nirengi işlerini yapabilecekleri tahmin edilmiştir. 

Müteahhitler iş hacmine göre kapasitelerini ayarla¬ 
mak imkânına sahip bulunduklarından ihtiyaç halinde bu kapa¬ 
sitenin dahada artacağını düşünmek hatalı olmayacaktır. 

2.22- Kıymetlendirme İşleri: 

2.221-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlümü: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elinde bu gün 

16 kıymetlendirme aleti mevcuttur. Bunlardan İki tanesi egi- 
tim hizmetlerinde, biri havai nirengi işlerinde biri de 
1/1000 ölçekli haritaların kıymetlendirilıacsinde kullanılmak¬ 
tadır. Buna göre geriye 12 kıymetlendirme aleti kalmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu 12 aleti 1/5000 
ölçekli tapulama haritalarının yapımında kullanmaktadır. 

T. K.'Gn .Ivld. lüğüne o 1/5000 ölçekli kıymetlendirme ve 
bir alet için kapasite, ortalama olarak , 

Ekip sayısı 
(? kişilik) 

Aylık Kapasite 
Pafta Kin2. 

Yıllık 
Pafta 

Kapasite, 
Km2. 

1 4 24 48 288 
2 8 48 96 576 
3 12 72 144 864 

Verilmiştir. 
X frv . TilI.M.O.B.Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası temsilcisi 

* .. 1 n Kırengi kapasitesinin daha yüksek olabilece¬ 
ği düşüncesiyle karara muhalif kalmıştır. 
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1/5-000 ölçekli haritalar için ayrılmış olan 12 alet 
le kıymetlendirme kapasitesi : 

Ekip sayısı Aylık kapasite 
(2 kişilik) Pafta Km2. 

Yıllık kap 
Pafta 

a s i t e 
En 2. 

1 48 288 576 3456 
2 96 576 1152 6912 
3 144 864 1728 IO368 

olarak bulunmuş olur. 
Havai nirengi işleri için bir stereokomparater temin edildiği- 
ne göre bu iş için ayrılmış olan diğer aleti de 1/5000 kıymet¬ 
lendirme işlerinde kullanacak olursak3 ekip için Genel Müdür¬ 
lüğün senelik kapasitesi 1872 pafta veya 11232 Km2. olur. 

l/lOOO ölçekli harita ve bir alet için 
kapasite şu şekilde verilmiştir. 

Ekip sayısı Aylık gapasite Yıllık Kapasite 
(2 kişilik) Pafta Km 2. Pafta Km2. 

1 6 3 72 36 
2 12 6 144 72 
3 18 9 216 108 

1/1000 kıymetlendirme için bir alet ayrılmış olduğuna göre 
bu rakamlar T.K. Gn.Md.lüğünün kapasitesi olarak alınmak ge¬ 
rekir . 

2.222- Harita Genel Müdürlüğü; 
Harita Genel Müdürlüğünün kıymetlendirme kapa¬ 

sitesi birimleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile müşte¬ 
reken tesbit edilmiş olduğundan yukarıdaki birimler aynen alın¬ 
mıştır. , 

Ancak ,Harita Genel Müdürlüğü gece ekipleri ile,yol 
güzergâh, baraj refervuar, maden etüt ve M-S.B.lığının acil 
ve mevzii kıymetlendirme işlerinin yapıldığı bildirilmiş ol¬ 
duğundan Genel kıymetlendirme kapasitesi 2 ekibe göre hesap 
edilmiştir. 

Genel Müdürlük; 
1/25.000 ölçekli kıymetlendirme için 4 alet 
1/5.000 " " " 6 " 
1/1000 " " " 2 

»*> 

Ayrıldığını bildirmiştir. 
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Bir aletin 

Buna göre kıymetlendirme Alet Yıllık kapa- Kapasite 
Ölçeği Ad. sitesi pafta Pafta Kin2 

1/25.000 4 25 ^ 100 
1/5.000 6 96 576 3456 
1/1000 2 144 288 144 

2 . 2 3-Tapulama İşleri 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce verilmiş olan rakam¬ 
lara göre bu Genel Müdürlükte Tapulama İşlerinde 1964 yılında 
109' u idareci olmak üzere 1574 teknik eleman çalışmıştır. 

4-965 için alman rakamlara göre 14-55 eleman olup 
104 kişi Müdür 
63 " Mühendis (Kontrol işlerinde) 

127 " Fen İşleri Kontrolü 
126 " Tasarruf " " 
172 " Sicil kâtibi olarak 

592 " çalışmakta ve bunlar bilfiil tapu¬ 
lama işleri yerine tapulamanın yan hizmetleri ile meşgul ol¬ 
dukları için kapasite hesabında nazarı itibare alınmamaktadır¬ 
lar . 

Bunlar 1455 den çıkarılacak olursa geriye bilfiil ür<|_ 
tici olarak 

688 Teknisyen 
175 Teknisyen yardımcısı olmak üzere 
863 kişi çalışmaktadır. 

Buna göre ,Genel Müdürlüğün vermiş olduğu iki kişilik 
bir tapulama ekibinin yıllık kapasitesi olan 2.000 parsel ve¬ 
ya 20 Kra2. gözönünde bulundurulacak olursa 431 ekip için ka¬ 
pasite 862.000 parsel veya 8620 Km2. dir. 

Bu kapasite ,araç, malzeme ve bütçe imkânlarının tam 
d İması ve personel hizmeti içinde o fei£ilL^lirrâmn sağlanması ha¬ 
linde öngörülmüştür. 

2. 24-yehjr Kadastrosu • 
X. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce verilen en son 

rakamlara göre halen şehir kadastrosunda. 
44$ kişi Müdür 
22 " Mühendis(Kontrol işlerinde) 
21 " Fen Amiri 
37 " Tapu Üyesi 
86 " Kâtip olarak 

209 " Çalışmakta ve bunlar bilfiil kadastro 
hizmetleri yerine kadastronun yan hizmetlerinde çalıştıkları 
için kapasite hesabında nazarı itibare alınmamaktadırlar.Geri¬ 
ye . ^ . 

Jmar ve Iskan Bakanlığı temsilcisi, tesbit edilen Tapulama 
ve Şehir Kadastrosu kapasitesinin daha yüksek olabileceği ka¬ 
naatiyle karara muhalif kalmıştır. 
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351 Fen Memuru 
103 Tapu posta memuru olarak 

454 kişi fiilen çalışmakta olup kapasitenin bu mik¬ 
tara göre hesaplanması gerekmektedir. 

Buna göre Genel Müdürlüğün vermiş olduğu 4 kişilik 
bir kadastro postasının yıllık kapasitesi olan 1000 parsel göz- 
önünde bulundurularak olursa, mevcut personelden kurulabilecek 
110 ekiple yılda 110.000 parselin kadastrosu tamamlanabilecek¬ 
tir. araç 

Bu kapasite/malzeme ve oütçe imkânlarının tam olması 
halinde ön görülmüştür. 

2.25-Şehir Harita Alımı: 
Şehir Harita alımı işleri bu gün esas itibariyle 

3 yolla yapılmaktadır, 
İller Bankasınca emanet usulü ile ve klâsik ola¬ 

rak 

Nirengisi İller Bankası tarafından emanet veya ihale 
suretiyle yaptırılarak Harita Gn.Md. lüğü veya T.ve K.Gn.Md. 
lügünce fotogrametrik olarak 

İller Bankası tarafından ihale edilerek müteahhit eli^y 
le ve klâsik olarak 

2.251- İller Bankası: 
İller Bankasının sektörle ilgisi Harita İşle¬ 

ri Müdürlüğü vasitasiyle olmaktadır. 
Harita İşleri Müdürlüğünün 1964 yılında çalıştırdığı 

personel sayısı 107 kişi olup bunun 46 elemanı kontrol ve di¬ 
ğer hizmetlerde geri kalan 61 elemanı ise bilfiil çalışmakta¬ 
dır . 

Banka, bu elemanla yılda klâsik metodla 5000 hektar 
şehir haritası ile 25200 hektar fotogrametrik metodla yapıla¬ 
cak şehir haritalarına temel olan nirengi, niveİman‘ve bütün¬ 
leme hizmetleri yapılabilmektedir. 

2.252- Özel Sektör; 
Özel sektör 1964 de 20 yüklenici olarak ve iş 

durumuna göre sayıları değişen, toplam olarak 150-200 Teknik 
eleman çalıştırmakta olup toplam sermayeleri 1.-215.000 Tl.ci¬ 
var omdadır. 

özel sektörün bu kadro ile yıllık şehir haritası kapa¬ 
sitesi 20.000 hektardır. 

Bu duruma göre 1/1000 ölçekli şehir haritaları yapma 
toplam kapasitesi i 

İller Bankası 5.000 Hektar 
Fotogrametrik 25-200 " 
Özel Sektör 20.000 " 

olmak üzere toplam olarak 50.200 Hektardır. 
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2.26- Toprak ve İskân İşleri: 
Bu Genel Müdürlümün sektörle ilgisi Toprak Komis¬ 

yonları vasıtasiyle olmaktadır. Halen Genel Müdürlüğün neveut 
65 toprak komisyonunda 47 4- eleman çalışmaktadır. 

Bu komisyonlardan 16 sı Köy envanter çalışmala¬ 
rında görevli olup bu komisyonlarda 143 kişi çalışmaktadır.Ge¬ 
riye kalan Toprak Tevzi İşlerinde çalışan 49 komisyonda 331 
kişi görevli olup bunlardan 199 kişi fiilen 132 kişi yan hiz¬ 
metlerde çalışmaktadır.Yan hizmetlerde çalışan personel baş¬ 
kan, üye Tarım Teknisyeni ve Komisyon memuru olarak kabul edil¬ 
miştir . 

1964 y. ada- envanter çalışmalarına başlanmış olup 
kapasite hesabinde. . 563 ve 1964 yıllarına ait verim gözönünde 
bulundurularak yapılan hesaba göre bir üretici teknik personel 
ün ortalama yıllık kapasitesi 500 parselde 25 Km2. olarak bu¬ 
lunmuştur. 

Buna göre toprak tevzi hizmetlerinde çalışan 49 komis_y®H- 
yonda üretici 199 teknik eleman için ortalama kapasite 100.000 
parsel veya 5000 Krn2. olarak hesaplanmıştır. 

2•27-Botolraf alımı: 
2•271 Tapu ve Kada s tr o Gene1 Müdürlüğü: 

Halen T.K. Gn.Md.lüğünün elinde, biri 1945 diğeri 
1954 modeli olmak üzere 2 uçak ve 3 adet Viid marka 18 XI8 Eb 
atlı hava kamarası bulunmaktadır. 

Bu teçhizatla senede 25.000 . :2. lik bir sahanın 
1/17.000 - 1/21.000 ölçekli resi l.„ri Iın bilmektedir. 

2.272- Harita Genel Müdürlümü: 
Harita Genel Müdürlüğünde üç uçak ile 6 hava 

kamarası bulunmaktadır. İdare bu teçhizatla yılda 7000 Km2. 
1/17.000 -1/21.000 ölçekli, 20.000 Km2. I/35.OOO ölçekli ve 
20.000 Km2. muhtelif idarelerin ihtiyacı için çeşitli ölçekte 
resim alabilmektedir. 

Ancak her iki idarenin uçakları da eskimiş ve miadı¬ 
nı doldurmuş olup bunların kısa zamanda ve peyderpey, daha mo¬ 
dern ve sırf hava fotoğrafı alımı için yapılmış olan uçaklarla 
değiştirilmesi gerekmektedir. 

2. 3-ürotim Metodu ve Toknelo.jisi 
2. 31-Harita alırımda metodoloji 
2.3Î1- Anlamı 

1-Beş yıllık kalkınma plânında harita-Tapu ve Kadast- 
ro-İmâr sektörü görev ve sorumluluğu çevçevesi içerisinde ger¬ 
çekleştirilmesi ön görülmüş bulunan .kamu kuruluşlarının yatı¬ 
rımlarına temel olacak çeşitli teknik nitelik ve ölçekte hari¬ 
ta ihtiyaçlarının, hazırlanmasında, uygulanmakta olan harita¬ 
lar ve plânlar genel teknik prensip ve metodlar ile harita yap¬ 
makla yükümlü ve kullanan kamu kuruluşları arasındaki organ i z- 
yon şekli açıklanmıştır. 
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Harita Tapu ve Kadastro Sektöründe 
KAPASİTE 

İş Cinsi Birim 
Tanü ve 
nd.ro 
Gn. Md. 

Harita 
Gn. Md. 

Toprakve 
İskân Gn 

Md. 

İller 
Bankası 

Müteah¬ 
hitler 

YEKUN 

l) Nirengi 1/25.000 
I 

i cts İ£ i ö 1 Ûj — İÖ6 
 — 

, 100 
1/5.000 Km^ 14.400 3600 2700 20.700 

2) Kıymetlendirme 1:25.000 Pafta 100 100 
1: 5.000 Km2 11.232 3456 14.688 
1: 1.000 Iön2. 108 144 252 

3) Tapulama Parsel 8G2.000 862.000 
Km 2 8.620 8.620 

4) Şehir Kadastrosu Parsel 110.000 110,000 
5) Şehir Harita alımı (l/lOOO) Hektar 10.000 14.400, 5.000 20.00C 50.200 
6) Toprak Tevzii haritaları Parsel 

• , ■*■**. . ^ 
100.000 100.000 

^ ‘f *};' "* . f *  L   J_ Km 2. ■ . . 1 5.0001 5.000 
7) Poto .raf alım 1/25.000 den küçük Km 2. 20.000 20.000 

1/25.000 " Büyük Kiıı 2. 25.000 . 27-000 5 

52.000 
8) Harita tahvilil/50.000 Pa f ta -

l/l00. Pa fta 
1/25C 00 Pafta 

9) 1/25.000 Harita revizyonu Pafta 

Tapu ve Kadastro ve Harita Genel Müdürlükleri Şehir Harita alını kapasiteleri l/lOOO ölçekli 
kıymetlendirme kapasiteleridir. 
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2.312-Harita çeşitleri 
a) Memleketin savurması için askerî maksatlarla \ 

ve Genel istikşaf ve etüd maksatları için orta ve az kıymet¬ 
li orman dağ ve bataklıktı bölgelerde 1:25.000 ölçekli topog- 
rafik haritalar, 

b)Tapulama, sulama, kurutma, toprak islâhı. to£ 
rak tevzii, elektrik etüd, maden aram, ve işletme için ner 'a- 
lar, çayırlar ve kıymetli orman bilgelerinde 1:10000 ve orta 
değerde 3 normal ve az değerli tarım bölgelerinde 1:5000 ve 
kıymetli bağ ve bahçelerde,tarım ekonomik ve turistik bakımın¬ 
dan yüksek değerli bölgelerde 1:2500 ölçeğinde topografik*to- 
pografik- Kadas "al haritalar, 

c) ' astrosu veya imârı ve imârla ilişkin diğer 
hizmetler gibi maksatlar için şehirlerin sık meskûn,meskûn, 
seyrek meskûn ve geüşme bölgeleriyle kıymetli bağ ve bahçeli 
mıntıkalarda 1:1000 genel ölçekli topografik-Kadastral harita 
ve plânlar, 

2.313- Organizasyon: 
a ) bütün kamu kuruluşlarının ortaklaşa ve fakat 

çeşitli maksatlar için kullanmakta oldukları ve bütün Türkiye 'k& 
nin 1:25*000 ölçekli topografik haritaları harita genel müdür¬ 
lüğünce yapılmaktadır. 

b)l: 5000 ölçekli standart topografik-Kadastral 
haritaların yapılması işinin yalnız harita yapımı (Nirengi-U- 
çuş- Kıymetlendirme) harita genel Müdürlüğü ve tapu ve kadastro 
Genel Müdürlüğünce yapılmakta ve bu hizmetin enrasyonel ve eko¬ 
nomik bir şekilde yürütülmesinde sorumluluğun ve yetkinin ve 
bu maksat için gerekli olacak modern fotoğrametrik aletlerin 
bu iki genel müdürlüğün bünyesinde toplanması 2O3 sayılı kanun¬ 
la sağlanmış bulunmaktadır. 

Kamu kurulus1 armm kalkınma plânı yıllık yatırımları 
ile ilgili yıllık 1:5000 ölçekli harita istekleri, 203 sayılı 
kanunun gereği olarak ilgili bakanlık temsilcilerinden kurulu 
"BAKANLIKLAR ARASI HARİTA İÇLERİNİ PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON KU_ 
RULÜNCA^ organize edilerek incelenir ve harita yapmakla yüküm¬ 
lü kılınmış her iki "HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TAPU VE KADASTRO 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" arasında iş kapasiteleri nisbetinde ortaklaşa 
yıllık programa alınır. Ancak, çok küçük alanlara inhisar eden 
veya özel mahiyet arzeden bazı 1:5000 ölçekli harita yapılma¬ 
sı işi istekli, ilgili müessesesince yapılmaktadır.Yapılan ha¬ 
ritaların kadastral hale getirilmesi TAPU ve KADASTRO GENEL MÜ¬ 
DÜRLÜĞÜNCE yapılmaktadır. 

c) Bütün kamu kuruluşlarının kendi özel maksat¬ 
larına yeterli olacak ve mevzii mahiyetteki 1:1000 ölçekteki 
çeşitli nitelikte ve maksada uygun olarak düzenlenecek harita¬ 
lar, özellikle kadastro maksadiyle TAPiJ ve KADASTRO GENEL MÜ¬ 
DÜRLÜĞÜNCE, kasaba ve şehirlerin imârı ve imârla ilişkin diğer 
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hizmetler için İller Bankasınca ve kendi maksatları için di¬ 
ğer kamu kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

2. 314- Uygulan an m o-1 o d : 
a) Paftalar 
2D3 sayılı kanun çerçevesi içerisinde yapılan 

bütün haritalar silindir üzerine izdüşüm veren transversal si- 
ündirik merkator projeksiyon sistemi-GAUSSE Gruger-sistoninde 
yapılmaktadır. 

Bir 1:25 000 lik pafta(7'30" X7 '30”) eb 'adlı ve yaklaş±-k 
şık olarak 150 Hiı2.dir.Bir 1:5000 pafta Ür 1:25 000 lik paf¬ 
tanın 25 eşit pp çaya bölünmesiyle e İd*: edilir. (l'30" XI' 30") 
eb'adlı ve yaklaş 1: olarak 6 Km2. dir. 

b)Teknik esaslar: 
Bütün haritaların yapılmasında "Bakanlıklar 

arası Harita işlerini plânlama ve koordinasyon kurulunca” tes- 
bit edilmiş teknik temel prensip ve özel işaretleri uygulanır. 
Ve böylece haritaların yapılışlarında standardizasyon sağlan¬ 
mış olur. 

c) Metodlar: 
Metod ne-v'ileri 
Degşik nitelikte ve ölçekteki haritaların 

yapılmasında diğer yapancı memleketlerde de uygulandığı şekilde 
ayrı ayrı veya ortaklaşa fOTOĞRAMETRİK METOD ve YERSEL METOD 
uygulanmaktadır. 

Fotoğrametrik metod da : ölçeğe esas olan 
resimler havadan uçakla 60 % veya 90 İ» ileri bindirmeli 25-30 
fo yan bindirmeli olarak çekilmekte, kıymetlendirme doğrudan 
doğruya çekilmiş veya 90 fe bindirmeli uçuşlardan seçilmiş olan 
60 °/o bindirmeli stereoskopik modellerden yapılmaktadır. Resimler 
özel hava fotoğraf kamaraları, ile alınmakta ve özel kıymetlen¬ 
dirme aletleriyle fotoğrafın ihtiva ettiği plânmetrik detay ve 
yükseklikler eb 'ad değiştirmeye, çoğaltılmaya müsait transpa- 
rent paftalar üzerinde değerlendirilmektedir.Bu şekildeki ha¬ 
rita alımı diğer metodlara nazaran sür 'at, sıhhat ve fiat ba¬ 
kımından (2-4) arasında değişen oranlarda üstünlük sağlar. 

Yersel Metod da: Fotoğrametrik metodda oldu¬ 
ğu şekilde fotoğraf gibi yardımcı bir vasıta kullanmaksızın bil¬ 
fiil Arazi üzerinde evvelce yeri ve istikameti yeterli incelik¬ 
te belirtilmiş noktalardan belirli istikametlere veya belirli 
doğrulara nazaran detayı ve yüksekliklerinin takeometrik veya 
prizmatik olarak yapılan ölçülerinden elde edilmiş değerlere 
göre paftalar üzerine grafik veya hesaplanmak suretiyle tersin 
edilerek haritalar yapılır.Ölçü işlerinde, işin mahiyetine göre çel 
çelik şerit, prizma, takeonetre veya teodolit aletleri kulla¬ 
nılır . 

Uygulanan metodlar: 
1:25000 ölçekli topografik haritaların yapıl¬ 

masında HAVAİ EOTOGRAMETRİK HntOâü kull nılır. Çekilen hava re- 



sinlerinin ölçeği yaklaşık olarak 1:35.000 dir.Resin alırımda 
odak uzaklığı 10 cm olan birinci sınıf hava kanaraları,kıymet¬ 
lendirme işlerinde ge .ellikle ZEEİSS-C 5-0 7- C 8 R'ild A 5-A8 
Steraoskopik kıymetlendirme aletleri kullanılmalıdır. 

1:5000 ölçekli topografik,topografik-Kadastral hari-% 
t a lar m yapılmasında HAVAİ iOTOĞRALmTRİ METODU kullanılır .Fo- 
toğrametri metodunun kullanılmasının ekonomik olmadığı veya 
harita ve tapu kadastro genel müdürlüklerinin fotogranetrik 
iş k .pasitelerinin kifayetli olmadığı veya özel hallerde ha¬ 
ritalar yersel metodla yapılırlar. Kullanılan hava kamarası 
birinci sınıf ZEİSS ve Wilt hava kanaraları olup odak uzaklık¬ 
ları f=ll-21 Cr. . rasındadır. 

resim ölç ileri, kolonun enlemesine bir paftayı kap¬ 
lanasım tenin için kuzey, güney istikametlerindeki uçuşlar¬ 
da 1:17.000 ve doeu batı istikametlerindeki uçuşlarda 1:21000 
dir. 

Kıymetlendirme işleri Harita Genel Müdürlüğünde ZİİSS 
C5-C 7- C 8 Wilt 5A— A8 Stereoskopik kıynetlondirne aletleri, 
Tlşu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Wild A7-A8 ve ZEİSS C8 
kıymetlendirme aletleri ile yapılmaktadır. 

1:1000 ölçekli haritalar genellikle yersel metodla 
yapılmaktadır.meskûn ve meskûn olmayan bir kısın şehir hali 
hazır haritalarının yapılmasında fotobranetrik notod uygula¬ 
maktadır. Bu maksatla resin alınmda odak uzunluğu 115-210 Mm. 
olan hava kamaraları,kıymetlendirme işlerinde Wilt ve ZEİSS 
kıymetlendirme aletleri kullanılmaktadır. 

Resim ölçekleri 1:6000-1:8000 arasındadır. 

2.315-Njrengi tesisleri: 
a)kapsamı 
1:25000 lik topografik haritalar için 6 derece¬ 

lik dilimler GAUSS KURUGER projeksiyon sistemi içerisinde tesis 
edilmiş ve 2-3 kilometre kadar sıklaştırılmış l.ZI.III derece 
ve IV. dereceden nirengi noktaları tesis edilir ve kullanılır. 
Bir 1:25.000 ölçekli pafta için ortalama 30-35 nokta tesis 
edilir. 

1:5000 Ölçekli standart topografik kadastral harita¬ 
lar için 3 derecelik dilimler içerisinde kalınmak şartiyle mem¬ 
leket 1.,II.,III. derece nirengileri yeterli sıklığı temin ede¬ 
cek şekilde sıklaştırılmak suretiyle nirengi şebekeleri tesis 
ve hesaplanmaktadır. 

1:1000 veya değişik ölçekli mevzii haritalar için ge¬ 
rekli nirengi şebekeleri imkan ve inceliği yeterli bulunduğu 
yerlerde memleket nirengi şebekelerine bağlı olarak,aksi hal¬ 
de nüstakilen mevzii olarak tesis edilirler. 

b)Uygulanan metod: 
Yersel metod : 

Memleket yüzünü kaplayan 1. derece zincir poligon¬ 
ları ölçülen çok hassas baz la laplas noktaları ile birbirine 
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baglannış ve genel dengelenesi yapılmıştır.Bunlar arası II., 
III.ye IV. derece noktalarla sıklaştırıl::ıştır. Kotogrametrik 
metodla haritası yapılan sahalarda noktalar beher stereoskopik 
modelin 4 köşesinde olmak üzere.- (bir hava baz'ı aralığına eşit) 
sıklaştır ılır. Bur lar ait açı ölçüleri saniye inceliği veren 
açı ölçen (Teodolik) ölçü aletleri ile yapılır. 

c)Fotoğrımetrik ne tod 
Havai nirengi ile nokta teksifi işinde memleket 

III. derecesine kadar olan nirengiler arasına ve bir birinden 
15-20 Kilometre uzaklıkta tesis edilmiş zincirler kullanılır. 

Çekilen resim ölçeği kıymetlendirme ölçegindedir. 
Koloni . n dengelemesinde grafik metod (ZARSISICE)me

todu uygulanmakta m .Blok dengelenmesi yapılmamakta kolonlar 
arasındaki bağlantı noktalarında ortalama delerler alınmakta
dır. Noktalarda elde edilecek azami hata, tesbit edilen stan
dartlara göre azami + seksen santimetredir.Bu sistem yalnız 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uygulanmaktadır. 

2. 3İ6- G--üşmeler: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bir elekt

ronik hesap merkezi tesis edilmiş ve işletilmeye hazır hale 
sokulmak üzeredir.Ayrıca bir adet de stereo komparatör aleti 
satın alınmış bulunmaktadır.Hor iki elektronik sistem ve stereo 
Komparatör yardımı ile bütün geodezik hesapların yapılması ko
laylaşacak ve havai nirengi işlerinde aneletik bir metod da 
uygulanmak suretiyle havai nirenginin sıhhat ve sür 'atı de ar
tırılmış olacaktır. 

2.32- Kadastro 
2 . 321-Durum 

Mülkiyet hm . ün üzerinde titizlikle duru
lan temel haklardan biridir. 

Taşmnnznal hukuku, Medenî .Kanunun Aynî Haklar 
bölümünde özetlenmiş bulunmaktadır. Özel mevzuatın geniş olarak 
yer aldığı bu hukuk dalı, Medenî Kanun® uyarınca tapu tatbikati^ 
le yaşatılmaktadır o Buna göre,taşınnazmal tapu siciline tescil 
ve hukukî kıymet kazanmaktadır.Tapu sicilli, her sahifesi bir 
parsel için ayrılmış "kütük" ile parsellerin mikyaslı plânından 
ibarettir.Fİân, arazi üzerinde sınır tesisleri mevcut taşınmaz
lı allar m sınır emniyetini ve yüzölçümünün belirtilmesini sağlar. 

Burada önemli nokta, plânı düzenlenecek sahadaki par
sellerin zemin üzerindeki sınır işaretlerinin konulmuş olması 
vo bu işaretlerin devamlılığının sağlanabilmesidir.Sözü edilen 
sınır işaretlerinin konulması için Medenî Kanunun 640 maddesine 
göre taşınmaz mal sahipleri yükümlü tutulmuş ise de memleketi
mizde bu görev, yurtdaşlar tarafından' çok kerro yerine getiril
memektedir . 

Öteyandan ,memleketimizde arazi hukuku,çeşitli köklü 
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iğişne ve gelişmelere uğrayarak 1926 tarihinde Medenî Kanunun 
irürlüğe girmesiyle bu günkü halini alabilmiştir .Ancak, eski 
ıvirlere ait arazi ilişkin hakların, o devrin hukukuna göre 
,yin ve tesbit zorunluluğu önemli bir proplondir. 

Bu gün için meneleketinizdeki taşınmaznalların ancak 
30 kadarı tapuda kayıtlı, diğer ^ 70 i ise kayıt dışı veya 
yıtlı olduğu halde kayıtlarının hukukî kıymeti kalmamış du¬ 
ndadır . 

Kayıtlı taşınmaznalların 90 1 da şehir ve kasabaların 
lediye sınırları içinde bulunmaktadır. 

Arzedilen bu gerçekler karşısında,kayıtlar1 hukukî 
ymetini muhaf eden taşınmazmallara ilişkin kayıtların ye¬ 
lerine si, tapu/k n bulunmayan veya tapuda kayıtlı olduğu 
İde kayıtları hukukî kıymetini kaybetmiş olan taşınmaznalla- 
n yeniden kayda bağlanması ve bütün bu parsellerin ölçülerek 
ânlarının düzenlenmesi suretiyle modern tapu sicillerinin 
şkiü, Kadastro ve tapulamanın (Hukukî kadastro) esasını teş- 
1 etmektedir. 

Kolayca anlaşılacağı üzere kadastro, eski ve yeni 
kukunuzla yüzlerce kazai içtihatların kaynaştığı bir novzua- 
1 ve ölçü tekniğinin en ileri netodlarının uygulanmasını ön¬ 
cen bir hizmet ve faaliyet alanıdır. 

Bu sayade her türlü anlaşmazlıklar çözümlenerek,taşm- 
smallarm sınırları, yüzölçümleri ve gerçek malikleri veya 
i sahipleri tayin ve tesbit edilir. 

Şurasını belirtmek yerinde olurki, uygar memleketler¬ 
di halihazırdaki kadastro faaliyetleri taşınmaznalların çok 
:re sadece plânlarının'düzenlenmesi veya yenilenmesinden iba- 
b kalmaktadır. Çünkü bu gibi memleketlerde taşınnazmalların 
dukı durumları, çok öncel • m erde bu günkü esaslarına 
planmış ve bu durumların bu güne kadar yaşatılması sağlanabil- 
jtir. Buralarda kadastro sırasında karşılaşılabilecek hukukî 
jplemler dar bir sahaya münhasır kalmaktadır. Parsel sınırla¬ 
tın zeminde mevcut olması, ölçü aliminin yapılmasını kolaylaş¬ 
tıktan başka alımın inceliğini yükseltmekte ve sınırlandırıl- 
> parsellerle tecavüzlerin izlenmesi çok daha kolay olacağm- 
. plânın kendi kendine yaşayabilmesini sağlamaktadır.Ayrıca 
nî çalışmaların hukukî çalışmalardan ayrı olarak yürütülme¬ 
de mümkün olabilmektedir. 

Memleketimizdeki kadastro uygulaması ile bir çok Avrupa 
Ceketlerindeki kadastro arasında önemli fark bu noktalardan 
ri gelmektedir. 

2613 §A¥iM KAK DBA G-ÖKB KABASTBO ÇALIŞMA ŞEKLİ; 
Memleketimizde Medenî kanundan önce dahi plânlı bir 

astro yapılması esasına geçilmiştir.Bu iş için ilk defa 658 
ılı kanun, daha sonra da 15/12/1934 tarih ve 2613 sayılı Ka- 
tro ve Tapu Tahrir Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 
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2613 sayılı kanun,görev ve sorumluluk yönünden ihti¬ 
sas dallarına ayrılmış,kollektif çalışmayı öngören bir kanun¬ 
dur. Bu kanun,memleketinizdeki taşınnaznalların İ° 80 nin ze¬ 
minde sabit sınırlarla çevrili olmaması ve gayrimenkul mülki¬ 
yet hukuk rejiminin değişik veçheleri ve taşıdığı diğer şart¬ 
lar sebebiyle kadastronun tasarruf tesbitleri ve incelemeleri¬ 
ne fennî ölçü işlerinin birbiriyle koordineli yürütülmesini 
amaç tutmuştur. 

g.822-TEŞKİLÂT: 
Bu kanuna göre kadastro yapmakla görevli kuru¬ 

luş, komisyon ve arazi ekipleri olmak üzere iki ana kademeye 
ayrılır. Komisyon, kadastro Müdürünün Başkanlığında olmak üze¬ 
re kadastronun tasarruf ve Ben İşlerinde ihtisas sahibi birer 
üye ve Belediye Meclisince seçilmiş en az iki üye ile gerekti¬ 
ğinde ilgili kurumların teknik temsilcilerinden ibaretttir. 
Arazi ekipleri ise bir posta tapu memuru ile bir fen memirun-
ian ibaret "tahdit" ve iki fen memurundan ibaret"Ölçü" posta¬ 
larıdır . 

Her iki arazi postalarının ayrıca yardımcı elemanla¬ 
rı mevcuttur. 

Anlaşmazlıkların çözümlenmesi için özel mahkemeler 
görevlendirilir. 

2 . 823-CALIIA ŞEKLİ : 
Taşınmazmallara ilişkin hukukî konumlar, belde- 

lin ekonomik, sanayi ,Sosyal, turistik v.b. özellikleri ve ge- 
Lişme durumu gözönünde tutularak G-enel Müdürlük kurulunca Ka- 
lastrolannası kararlaştırılan yerlerin kadastrolanması ilgili 
Bakanlığın (olur) una sunulur.(olur)u takip eden bir ay süre 
sarfında bu mıntıkada kadastroya başlanacağına dair mahallin¬ 
le ve günlük gazetelerde ilan yapılır bu ilân tarihinden iti¬ 
baren en az iki ay geçtikten sonra bir ay süreli beyanname da¬ 
ğıtımı ilânı yapılır. Beyanname dağıtımı ilânı bir mıntıkada 
sıra. ile elealınan bir veya bir kaç mahalle için olur bu süre 
Lçinde her taşınmazmal için bir beyanname doldurulması sağla- 
ıır. Bunu müteakip mahallenin hangi mevkiinde işe başlanacağı 
la dair 15 gün öncesinden bir ilân daha yapılır. Bu süreler 
Lçinde veya daha önceden tapu, vergi kayıtlarının çıkarılması 
Lle genel sınır krokisinin düzenlenmesi, gerekli teknik tesis- 
-erin yapılması gibi hazırlık işleri tamamlanır.Süre son Dul¬ 
luğunda, tahdit postasına Belediyece seçilmiş iki bilirkişi de 
çatılmak suretiyle taşınnazmallar, her ada sıra ile ele alı¬ 
larak tek tok sınırlandırılır. Belirsiz sınırlar röperlencrek 
»elirlenir. Sınırlandırma, ada esasına göre tasarruf krokile¬ 
ri üzerinde yürütülür. 

Böylelikle sınırlandırılan taşınmazına İm tasarruf du- 
‘umu 2613 sayılı kanun ve taşınmazmallara ilişkin mevcut mev- 
;uat uyarınca tesbit edilir.İlgililer arasındaki anlaşmazlık¬ 
ların çüzünlennesino çalışılır. Uyuşn d ıklan takdirde anlaş- 
azlık komisyonda halledilmek üzere, durum postaca tesbit edi- 
ir. 
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Tasarruf işlerinin düzeninde yürütülmesinden tapu aza¬ 
sı sorunludur. 

Tasarruf krokileri düzenlenmiş adalardaki parseller, 
bu krokiler esas alınmak suretiyle iki fen memurundan ibaret 
ölçü postasmca ölçülür. 

Meskûn olmayan sahalarda tahdit ve ölçü işleri bir¬ 
likte yapılır. 

Fennî çalışmalar kontrol mühendisi veya Fen Amirleri 
sorumluluğu altında yürütülür. 

Yapılan ölçüler esas alınarak paftalar vücuda geti¬ 
rilir . 

Paftalar, parsellerin değerlerine veya büyüklükleri¬ 
ne göre 1/200, 1/500,1/1000,1/2000, 1/4000, 1/5000 ölçeklerin¬ 
den birinde tersin edilir. Paftaların ikmalinden sonra taşın- 
naznalların yüzölçümü hesaplarına geçilir. 

Birinci kademedeki bütün bu çalışmaların sonunda ta- 
şınnaznallara ait beyannameler tetkik edilmek üzere komisyona 
intikal ettirilir. Komisyonca hangi saha veya mevkilerdeki ta¬ 
şınma znallar a ait tesbitlerin incelemeye alınacağı 15 gün önce¬ 
den ilân edilir. İnceleme sırasında alakalılar da hazır bulu¬ 
nabilirler , Komisyonca beyannameler tetkik ve gerekirse mahal¬ 
linde inceleme yapılmak suretiyle tasarruf hakları karara bag- 
Lanır. Komisyonun vereceği karar tesçilc esastır.îasarruf hak- 
Ları ve zemindeki geometrik şekilleri ve dolayısiyle rnesaha- 
Ları tesbit edilen taşınmazmallardan hangilerinin kimlere kayde- 
1 ildiği ve tahakkuk ettirilen harç miktarlarınla gösteren ced- 
/eller uygun bir yere iki ay süre ile ilân edilip bu sırada 
ruku bulacak itirazlar incelenir. Yarid görülmesi halinde ek 
cararla gerekli düzeltme yapılarak sonuç alakalıya tebliğ edi- 
Lir. Bu tebliğden itibaren 15 gün içinde vuku bulacak itirazlar 
Ladastro davalarıyle görevlendirilmiş Genel Mahk melerde muha¬ 
keme edilir. Askı süresi içinde itiraza uyranayan veya ek kaa? 
'ar tebliğinden itibaren 15 gün için itiraz edilmeyen parsel¬ 
lerin hukukî durumları kesinleşmiş sayılır. 

Kesinleşen mülkiyet veya mülkiyetten gayri aynî hak- 
.ar Tapu Sicil Nizamnamesine uygun olarak kütüklere geçirilir. 
Tescil) 

İtirazlı parsellerin iti-razlı hususları yazılmadan 
»ırakılır.Kütükleri gerekli kontrollerden geçirilir. Ve tenem- 
.ayıcı feri siciller düzenlenir.(Mal sahipleri, alacaklılar, 
tacizler, Muhaberat) 

Kadastı^, çalışmaları sonucunda, bir mahalleye ait 
tamamlanan kütük/plânları, bütün nüsbit evrakları ile birlekte 
ahallî tapu idaresine devredilir. 

Pafta kopyaları ile ikinci nüsha tapu kütükleri ve 
iğer önemli döknanlar merkeze gönderilir. 

Kadastro Müdürlüğünün, başta mahkemeler olmak üzere 
apu idaresi, Maliye, Özel İdare ve Be' t diye Teşkilâtları ile 
ldukca yakından ilişkileri mevcuttur. 
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2 . 32 4-509 SAYILI KAK UN A GÖRE TAPALAMA ÇALIŞMALARI i 
Şehir vc kasabaların Belediye sınırları dışmda- 

taşınnazmallarm çorunun tapusuz olduğu gözönünde tutularak 
gibi yerler için anaca daha çabuk ulaşacak nitelik ve tasfi- 
karekteri taşıyan 5602 sayılı Tapulama Kanunu yürürlüye ko¬ 
nuştur. 14 yıllık uygulana devresi geçirmiş olan bu kanun, 
ülen boşluklar doldurulmak ve aksaklıklar giderilmek üzere 
bikatta elde edilen tecrübelerin ve kazai ,ilnî görüşlerin 
ğı altında yeniden ele alınmış ve 1964 yılında 509 sayılı 
un olarak yenilenmiştir. Yeni kanun mahkeme usulleri,nenur 
kileri vc iktisabı sağlayan zilyetlik hükümleri bakımından 
nli değişiklikler getirmiştir. 

2. Ü5-509 SAYILI KANUNA GÖRE TEŞKİLÜ: 
Bu kanuna göre tapulamayı yapmakla görevli teş- 

.ât, tapulama müdürü, kontrol mühendisi , fen ve tasarruf 
trol memurları ile en az dört teknisyen ,dört teknisyen yar- 
cısı ve diğer yardımcı elemanlardan ibarettir. 

Anlaşmazlıkların çözümü için her bölgede Asliye 
.kemesi sıfatını haiz Tapulama Mahkemeleri kurulur. 

2.326-ÇALIŞMA ŞEKLİ: 
Tapulama yapılacak bölgeler Tapu ve Kadastro Genel 

ürünün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanlığın oluru ile tayin 
lir. Bu husus en az bir ay süre ile ilân edilir. Bunun sonun- 
hangi birliklerin ele alınacağı en az 15 gün önce ilân edilir, 
süreler içinde veya daha önceden Tapu, vergi kayıtlarının çı- 
ılnası ile genel sınır krokisinin düzenlenmesi,gerekli tek- 
: tesislerin yapılması gibi hazırlık işleri tamamlanır. 

Bunu takiben köyün hangi mevkiinden işe başlanacağı 
gün önceden duyurulur. Ve bir teknisyen ve bir teknisyen 

dineısından ibaret "Birlik" e üç bilirkişi ile muhtar katıl- 
: suretiyle köy esasına göre taşmnaznallar sıra ile tek tek 
ırlandırılır.Ve 509 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hü- 
lerine göre hor parsele ait mülkiyet hakları matbu tutanak 
rinde tesbit edilir. 

Teknisyen takdir yetkisi ile mücehhezdir.Birliklerde 
>ılan işler kontrol memurları tarafından kontrol edilir. 

Botogrametrik metodla çalışan yerlerde küçük çapta ta- 
layıcı ölçüler ve köy nezkûn sahaları hariç olmak üzere ara- 
e ölçü işi yoktur.Klâsik çalışmalarda tasarruf ve ölçü işle- 
aynı zamanda aynı ekiple yürütülmektedir.İşi biten köylerin 
anakların topluca müdüre teslim edilir.Tutanaklar Müdür tara 
dan tetkik edilerek imza edilir. 

Böylece tapulaması sonuçlanan birliklerde parsellerin 
bit durumu,malik ve miktarlar belirtilmek suretiyle 30 gün- 
: süre ile ilân edilir. 

Bu süre içinde vuku bulacak itirazlar,tapulama nüdürü- 
başkanlığmda kontrol mühendisi ile fen ve tasarruf kontrol 
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Menurlarından ibaret komisyonca incelenerek karara bağlanır. 
Sonuç alâkalılara tebliğ edilir.Alâkalılarca 30 gün içinde Ta¬ 
pulama Mahkemesine müracaat edilmediği takdirde Komisyon kara¬ 
rı kesinleşir.İtirazsız olarak tutanaklar esasen kesinleşmiş 
sayılır. 

Diğer bütün işlemler 2613 sayılı kanunda olduğu gibi- 
iir. 

İki kanun arasında stadtu ve mevzuatları bakımından, 
nenle ket şartlarına uygun olarak birbirinden önemli farklar 
bulunmakla beraber,Teknik yönden ayrılık mevcut değildir.Her 
iki alandaki teknik çalışmalar, Tamamen zamanın ileri netodla- 
riyle yürütülmektedir. 

Kadastro veya Tapulama sonucunda vücude getirilen Tapu 
sicillerinin (kütük ve Plânlar) geçerli olmaları ve kıynetleri- 
ıi muhafaza etmeleri, bunlar üzerinde vuku bulacak değişiklik¬ 
lerin hem mahallinde hem de merkezdeki nüsha üzerinde muntaza- 
lan işlenmeleri ile mümkün olabilmektedir. 

Ancak, Kadastronun yaşatılması, en azından kadastro 
rapılması kadar önem taşımaktadır. 

2.33- TAPU: 
Tapu sicili, gayrimenkullerin hususi hallerin-

.en tğin aznal uluşundan doğmuştur. Memleket ekonomisinin ve 
-üfusunun ^70 nin ziraata bağlı uluşu ve şeiiirde yaşayan vatan- 
.aşların ekserisinin mesken edinme arzuları, gayrimenkul huku- 
;una özel bir ehemmiyet kazandırmaktadır. 

2.331- TAgU gjeilj: 
Tapu sicili: Gayrinenkullere ilişkin her türlü 

.ailerini gösteren ve Devletin sorumluluğu altında selâhiyetli 
omurlar tarafından tutulan resmî bir sicildir. (M.K.Md. 910) ak- 
i sabit oluncaya kadar muteber sicillerden maduttur.(Medenî 
'.Md.7) İsviçre Medenî Kanunu ve Federal Tapu Sicil Tüzüğü ne- 
az alınarak yürürlüğe konan Türk Medenî Kanunu ve Tapu Sicil 
üzügüne göre tesis edilmiştir. 

2. 332- TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN PRENSİPLER: 
a) TESCİLİN LÜZtlMU PRLNSİPj: 
Gayrimenkul mülkiyetinin veya diğer’ bir aynî 

akkın iktisabı için Tapu Siciline tescil şarttır.Menkullerde 
ülkiyetin devri için teslim şart olduğu halde,gayrinenkuller- 
en mülkiyetin iktisabı tescil ile olur•(M.K.Md: 633) Tescil 
Lmadıkça bir aynı hak mevcut olamaz.(M.K.Md:929) 

b)ALENİYET PRENSİBİ  
Tapu sicili alenî olup alâkası olduğunu isbat eden 

srkez sicili görmek veya ondan bir suret istemek hakkına sa- 
Lptir.(M.K.Md: 928)Aleniyet prensibi tapu sicilinin dayandığı 
1 mühim bir esastır.Zira ,Tapu Sicil kayıtları gayrimenkul üze- 
Lndeki haklara karine teşkil ettiğinden, bu karineye dayanabil- 
îk ancak kaydı görmekle, bu ise tapu sicilinin aleniyeti ile 
fcıkün olabilir. 
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Aleniyet prensibi, Devlet sicillerine karşı olan -gri-uni 
itinad esasının bir neticesidir,Bg sicilin alenî olması,uP-u~ 
ni itinat esasının zaruri kıldığı bir prensiptir. 

Diğer taraftan aleniyet prensibinin bir neticesi olarak, 
kinse, tapu sicilinde mukayyet olan bir keyfiyetin,bir hakkın 
kendisine meçhul olduğunu iddia edenez.(M.K.Md:928/son fıkra) 
tapu sicilini tetkikte ihmal gösteren kinse bu hakkı bilmeden 
gayrinenkulün iktisap ettiği yolunda hüsnüniyet iddiasında bu¬ 
lunamaz ve bunun neticesi olarak da tapu sicilinde mevcut kaydın 
tesir ve şümulünden vareste kalamaz. Buna mukabil tapu sicilin¬ 
de görülmeyen bir hak ve mükellefiyetle gayrimenkulu iktisap 
eden kimse ilzam olunamaz. 

Tapu sicili istisnasız herkeze açık değildir, hor arzu 
eden kimse bu sicilleri tetkik edemez .Alâkası olduğunu isbat 
den kimse, kendisince ehemi yeti olan başlıca belgeleri ile 
birlikte Tapu Sicil memurlarından biri huzurunda kendisine irae 
edilmesini isteyebilir. Alâka ,makul ve tapu sicilinin tutulma¬ 
sındaki gayenin meşru gördügü her hangi bir şekilde olmalıdır. 

c)DEVLETİN MBS'ULİYETİ PRENSİBİ: 
Tapu sicillerinin kanunun itimadını şayan durumda tut¬ 

mak ve bulundurmak devlet için özel bir ehemiyet arzorter.Umumî 
itinalı t \n için devlet bu sicillerin muntazaman tutulmasın¬ 
dan dcğmı ararlardan ötürü bütün ne s 'uüyoti birinci derecede 
tekabbül etmiştir.(M.K.Md:917) 

Devletin buradaki nes 'uüyeti talî ve ferî olmayıp, aslı¬ 
dır. Tapu Sicil Muhafızı tarafından yapılan hatadan doğan za¬ 
rar, doğrulan doğruya Devletten istenebilir. Ancak, Devlet kusur¬ 
lu memura rücu hakkına sahiptir .Devletin nes 'uüyoti için hata 
vc yanlışlığı yapan memurun kusurlu olması şart koşulmamıştır. 
Devletin nes'uüyeti için, bir zararın vuku bulmuş olması , Ta¬ 
pu sicilinde yapılan yanlışlık ile bu zarar arasında İLLİYET 
rabıtasının bulunması kâfidir.Buna nes ’uiiyet sistemlerinden 
en şümullüsü olan "KUSURSUZ MES ’ULİYET" denilebilir.Zira,bura¬ 
daki mes 'uüyet mutlak ve kusurdan müstakildir. 

e . 2 33-TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI: 
Tapu sicili aslî vc yardımcı siciller olarak ikiye 

ayrılır. 
a)Aslî sjciLLtafc* 

Tapu kütüğü; Gayrinenkullcrin kaydedildiği ve hak¬ 
ların tescil edildiği ana defteddir.Tapu sicilinin bir hülâsası¬ 
dır.Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde tapu kütüğü yerine"za- 
pıt defteri)* tutulur. 

Yevmiye Defteri: 
Gayrimenkul üzerindeki hakların sırasını tayin 

5den defterdir. 
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Plân; Gayr inenkullerin bir mikyas dahilinde ve kabul edi¬ 
len fennî usuller dairesinde tersin edil, iç haritasıdır.Plandaki 
sınır ile arz üzerindeki sınır bir birini tutmuşsa asıl olan plân¬ 
daki sınırdır.(M. K.Md:645/2) bu prensip , plân do^ru,sıhhatli da¬ 
lak fennî usullere göre meydana getiril: işse tatbik olunabilir. 

fk/rıkiTıüsbitc: Tapu siciline tescil edilen hakların huku- 
cî sebebini gösteren belgeler manzumesidir. 

b) lardnıcı siciller: 
Hal sahipleri, alacaklılar, tashihler, hacizler ve nu- 

ıaberat sicilidir.Eünüz kadastrosu yapılmayan yerlerde bu sicil¬ 
ler yerine di^er b^şka yardımcı siciller tutulmaktadır.(fihrist 
lefteri, hacizler defteri gibi) 

Sözü edilen bu yardımcı sicillerden başka ihtiyaca ço¬ 
rap vermek üzere diğer bazı siciller de tesis edilmiştir.(Misal î 
Vekâletten azil defteri) 

L . d j-TAPU SİCİLİKU KAYDI GUH-KUK GAİnîl.ddiJJİLJR : 
Tapu siciline gayrimenkul olarak ancak aşağıda be-- 

-irtilen haklar kaydedilebilir. (II. 11.Md :632, 911) 
a)Arazi (sınırları tefrika kâfi vasıtalarla tahdit ve 

;esbit edilmiş bilumum sathi zemindir.)(T.S.Tüzüğü Md:3) 
b)Müstakil ve daimî olarak kaydedilen haklar.(M.K.Md i 

r51,752) 
c)Madenler(Bunlar 3/3/1954 gün ve 6399 sayılı Maden Ka- 

Lunu hükümlerine göre Maden Dairesinde tutulan maden sicillerine 
kaydedilirler) 

d)Kârgir bir binanın başlı başına kullanılmağa elveriş- 
-i bağımsız bölümü (Kat Mülkiyeti Kanunu Md:l) 

Bunun haricinde ai&er her hangi bir hak, alâkalılar is- 
;ese bile, gayrinenkul olarak tapu kütüğüne kaydedilemezler. 

Bir arazi üzerinde bulunan bina, akaçlar V.s. gibi sun'i 
re tabii tesisler, kıymetleri ne kadar fazla, olurba olsun, arza 
>uglı kalırlar.(mütemmim cüz prensibi)(M.K.Md: 619) 

2 . 3 35-TAPU SİCİLİNE YAPILAN KAH TL AB VI, ûhMljmnü; 
Tapu siciline ; 
a)Te sc iller, 
b)Şerhler, 
c)Be yanlar, 
olmak üzere üç nev'i kayıt yabılabilir. 
Bunun haricinde kanunda sarahat olmadıkça tapu kü¬ 

tüğüne her hangi bir kayıt düşürülenez. 
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2 . 336-TATU SİCİLİNE TBSCİL MDIİ-.SBK HAKLAR i 
Tapu siciline ancak kanunda gösterilmiş aşağıdaki 

aynî haklar tescil edilebilir. (U.K.Md-:9l8) 
a)llülkiyet 
b) îr t i f a k hakları 
c) Gayrimenkul müke İle fiye t ler i 
d)Rchin hakları 
Bunun haricinde diğer bir hakkı Medenî kanununuz aynî 

lak olarak kabul etmemiş ve aynî hakları bu suretle tahdit etmiş¬ 
tir . 

Bazı şahsî hakların tapu siciline şerh verilmesi ka- 
Dul olunmuştur.(Medenî K.Md:919) Bunlar, şuf'a, vefa, iştira, icar 
gibi haklardır. Bu haklar tapu kütüğüne şerh verilmekle aynî hak 
lahiyotini alamazlar. Ancak; şerh bulunduğu müddetçe aynılik kuv¬ 
vet ve kudretini iktisap ederler. 

Tapu sicili kendisine gayrimenkulleri konu edilmiştir, 
aenkuller nevzuunun dışında kalır, yegâne istisnası teferruattır. 
(M.K.Md: 621) teferruat menkul eşya olduğu halde tapu kütüğünün 
beyanlar hanesinde işaret edilebilir. (Tapu Sicil Tüzüğü I»Id.85) 

2. 337- RİSKİ S ANIT TAKZİMİ: (Sözleşme) 
Prensip itibariyle gayrimenkul mülkiyetine ve 

aülkiyetten gayri aynî haklara(İrtifak hakkı,gayrimenkul mükellefi¬ 
yeti, rehin hakları (İlişkin mukavelelerin Tapu Sicil Memuru tara¬ 
fından tanzim edilmesi kanunî bir zorunluluktur. ('Tapu Kanunu Md. 26) 

Di^er bir resmî merci tarafından tanzim edilen bu konu¬ 
daki akitler, şekil bakımından muteber addedilemezler. Bu suretle 
akit ve tesçil işlemleri bir tek makamda birleşmiştir.(İsviçre'de, 
Zürich, Sehvvyz, Solothurn, Appenzell- İnnerrhodâam ve Ausseılıor kan 
tonlarında olduğu gibi ) 

Tapu Sicil Memuru huzurunda taraflar veya vekilleri 
irade beyanında bulunurlar, memur bunların hüviyet ve hak sahibi 
olup olmadığını tesbitten sonra (tevsik) akdi icra eder.İstek ha¬ 
linde ikametgâhta da sözleşme yapılabilir.Başka bir bölgede bulu¬ 
nan bir gayrimenkule ait akdi diöer bölge Tapu Sicil Muhafızı yet¬ 
kili olarak yapabilir.(711 sayılı kanun) 

Bununla beraber bu kaide mutlak değildir.Gayrimenkul 
mülkiyetinin naklini gerektirip, Tapu Sicil Memurunun yapmağa mec¬ 
bur olmadığı akitler de mevcuttur. 

a) Ölünceye kadar bakma akdi (borçlar K.MdS 511,Tev.İç. 
fLO/12/1952 gün ve 4/5 sayılı karar) 

b)Taksim akdi (M.K.Md: 611 ve Tev.İç.10/12/952 gün ve 
p/4 sayılı karar 



c)Bir şirketin gayr imen küllerin i şirket sermayesine dani 
etmek için akd&edilen mukavele (Ticaret K.Md; 140) 

d)Ziraat Bankasının verdiği zirai kredi için tanzim edilen 
ipotek akdi 

Bundan başka ,şerhi gerektiren şahsî haklara ait mukavele¬ 
lerinde Tapu Sicil Muhafızlığı huzurunda yapılması mecburi delil¬ 
dir . 

İstisna olarak sayılan bu akitleri paraflar isterlerse. 
Tapu Sicil Muhafızı da tanzim edebilir. 

2.338-TAPü İŞLEMLERİNİN VER G-İ İLİ İLİŞİMİ: 
a) Tapu işlemlerinin harca ta.bi oluşu? 
Tapu işlemleri,kamu hizmetinden ziyade ferilerin şah¬ 

sî menfaatlerine müteallik hizmet olması hasebiyle, bu hizmetlere 
karşılık devlet her tapu işleminden aşağıda izah edildiği şekilde 
para almaktadır. 

Emlâk Alım Yergisi: 23/2/19Ö3 gün 198 sayılı kanun 
ile gayrimenkullerin, ivaz karşılığı iktisap ve devrinde ve bunla¬ 
rın sermaye şirketlerine dahil edilmesi vergi kapsamına alınmıştır. 

Verginin nisbeti beyan edilen kıymetin İ°o 70 şidir 
ayrıca $0 35 nisbetinde indirimli nisbete tabi olan işlemler de 
vardır.(Sosyal mesken inşaatı,ölünceye kadar balrnıa akdi V.s gibi 

Damga vergisi; 488 sayılı kanuna göre bazı tapu işlem¬ 
lerinden damga vergisi tahsil edilmektedir. 

Halen, ipotek ve Emlâk Alım Vergisine tabi olmayan 
akdi gerektiren işlemlerden damga resmî alınmaktadır. 

Meselâ : İpotek işlemlerinden borç miktarı üzerinden 
binde dört nisbetinde harçtan başka damga vergisi alınmaktadır. 

Tapu harçları: 492 sayılı Harçlar Kanununun 4' sayılı 
tarifede yazılı işlemler harca tabi kılınmıştır. 

Mühim işlem adları ve harç nisbeti: 

Hibe Kayıtlı delerden Binde yirmi 
İntikal " " Binde iki 
Biyango,ikramiye " " Binde iki 
İfraz-Taksim " " Binde bir 
Tashih " fl Binde bir 
İpotek Barç miktarından Binde iki 
Tasarruf Bonosu• 1/3/1961 gün 223 sayılı kanun gere¬ 

ğince gayrimenkullerin ivaz mukabili intikalinden / 3 oranında 
tasarruf bonosu tevdiatına tabi kılınmıştır. 

Bu suretle Tapu İşlemlerinin devlet bütçesine sağla¬ 
dığı gelir ortalama 200.000.000 lira olup ,bu miktar her sene artış 
göstermektedir. 
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^) Tescil i şlemle r inin ve rainin tahsiline talik edilmesi : 

Emlâk Alını Vergisi,Harç veya damga vergisine konu olan ta- 
)u işlemleri,gerekli meblağ teslimi vezne edilmedikçe tesçil edi- 
.emezler • 

G-ayrimenkullerin mülkiyetinin üçüncü şahsa devri halinde, 
:on malikin veraset ve intikal vergisiyle ilişimi varsa,bu vergi¬ 
cini teslimi vezne ettirmesi ve her halde bina ve arazi vergisi 
.le ilişiğinin kesilmesi gerekir. 

Devlet, tapu işlemlerinin ifasını muhtelif vergilerin tah¬ 
âline talik etmekle vatandaşı vergi borcunu ödemeye zorlayıcı bir 
edbir almıştır. Tapu işlemleri bu suretle vergi tahsili için zor- 
.ayıcı bir vasıta olarak kullanılmaktadır. 

2.339-TAffg TEŞKİLÂTI: 
Her ilçe ile her Î1 merkez ilçesi bir bölge ve iki 

İden aşağı olmamak üzere birden fazla iller dahilindeki bölgeler 
ir grup addedilmiştir.Bu taksimata göre her bölgedeki tapu işlem- 
erini tapu sicil muhafızı yürütmektedir-Bir bölgenin işini di^er 
ir bölge memuru yapamaz. İl Tapu Sicil Muhafızı İlçe Tapu Sicil 
uhafızının âmiri değildir. 

Bir bölgenin işi fazla olduğu takdirde iki veya daha 
azla kısma bölünebilir.(Misal: Çankaya İlçesi Tapu Sicil Muhafız- 
ıgı üç kısma ayrılmıştır.) 

Tapu Sicil Muhafızlıkları ,kanun hükümlerine uygun düş- 
edigi kanısında oldukları işlemleri,gerekçesini göstererek red 
derler. 

Bu karara karşı itiraz bir ay içinde GruP Tapu Sicil 
üdürlüklerine yapılır. GruP Tapu Sicil Müdürlüğünün kararlarına 
arşı da Tapu ve kadastro Genel Müdürlüğü emrindeki Merkez Tapu 
omisyonuna itiraz edilebilir.Bu izahattan da anlaşılacağı veçhile; 
ir kamu kuruluşu olan tapu idareleri ,Medenî kanunun tatbiki ile 
lgiü İdarî kararlar verme salâhiyetine sahihtirler. 

2. 340- AR S İ 7LEMD: 
Memleketimizde ortalama olarak senede bir milyon 

apu işlemi yapılmaktadır.Mahallinde yapılan işlemler münasebitiy- 
e maliklere verilen tapu senetlerinin bir örneği arşive konmak 
zere Merkez Tapu Arşiv Müdürlüğüne gönderilmektedir. Arşivde top- 
anan defter ve tapu senedi kopyaları mahallî kayıtların bir nevi 
arantisi ve sigortasıdır. 

Bu suretle şimdiye kadar Merkez Tapu Arşiv Ivlü- 
ttrliiğü emrinde 200 zer sahifalık 70.000 adet kadar tapu senedi 
ildi ve 80.000 adet kadar da tapu defteri mevcuttur. Arşive gelen 
£inci nüsha defter ve tapu senet kopyaları her sene bir çığ gibi 
Ayümektedir. Bir müddet sonra senet ve defterleri arşivlemek için 



reni yapılan Genel îiüdiirlük binası dahi kâfi gelini ye çektir .Bu sc- 
)eple yeni arşi yİ eme metodlarına baş vurma bir zaruret halini al- 
ııştır. 

Tapu vc Kadastro Genel Müdürlüğü, Bu sene aldığı elektro- 
ıik peyin sayesinde arşivlemede yeni netodları kullaıma6ı ümit et- 
lektedir. 

Elektronik beyin ile merkez kayıtlarının tetkikinde fevkai 
Lâde bir sür'at kazanılacağı gibi, arşivlomeye de yer itibariyle 
oüyük bir rahatlık getirilecektir. 

2-34- TOPRAK VB İSKM İÖLEKÎ GEM EL M'lTlıLE^V HİZMETLERİ! İl 
SEKTÖRLE İLGİLİ METODOLOJİSİ: 

2 . 341-GÖEEYİK TAK Bil: 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 4753 ve 2510 

sayılı genel hizmet ve 47Ö4 sayılı görev ve kuruluş, 5613 sayılı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hal¬ 
kındaki kanunlar, bunlarla ilgili tüzük, yönetmelik ,Bakanlar Ku¬ 
rulu kararları , Bakanlık olurları , protokollar ve genelgelerin 
teşkil ettiöi genel mevzuat gereğince görmekte olduğu esas işler 
arasında ve toprak tevziine esas olmak üzere Hazine arazisini tes- 
bit maksadiyle 1:5000 ölçekli özel haritaların kendi komisyonla¬ 
rınca veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce standart olarak ya¬ 
pılmasını sağlamakta ve bunlar üzerinde belirtme iş ve işlemleri¬ 
ni de yerine getirmektedir.Bu maksatla topraklandırma yönünden el¬ 
verişli köy isimleri ile ayrıntılı bilgiler yıllık çalışma prog¬ 
ramı tanziminde kullanılmak üzere Toprak Komisyonlarına gönderil¬ 
mektedir . 

2.342- Toprak Komisyonları, isimleri bildirilen köyler üze¬ 
rinde ufak bir inceleme yaptıktan sonra yıllık çalışma programı 
yapmakta ve bunu karara bağlamaktadır. Bu programın Vali tarafın¬ 
dan onayından sonra çalışma programı, Toprak Komisyonu tarafından 
Genel Müdürlüğe gönderilmektedir. Toprak Komisyonu köye girmeden 
evvel o köye ait vergi kayıtları ile Tapu kayıtlarını ve Millî Em¬ 
lâk vesair kamu kurumlarından gerekli bilgileri alır. 

2.343- Köy halkının itimadını haiz en az 3 kişilik bilir¬ 
kişi hey'eti Köy Derneği marifetiyle, seçilir.İcap ettiğinde bu 
bilirkişilere ücret dre ödenir.Ayrıca, Arazi de belirtmeye başlan¬ 
masından en az 3 gün evvel, ilgili herkesin ellerindeki belgeler¬ 
le birlikte ,belirtme ye iştirak etmeleri mutad araçlarla ilân edi¬ 
lir . 

2 . 344-Belirtme günü, Komisyon Başkanı, Üyeler, Komisyonun 
Tapu ve Kadastro Teknik Memuru ve Teknik ekipten bir harita Teknik 
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mru, Köy İhtiyar Kurulu, Bilirkişiler ve ilgililer hep birlikte 
T sınırını ve her arazilerin mülkiyet durumunu inceler ve belirt¬ 
tik tutanaklarını tanzim ve imza eder.Bu tutanaklar, parseller ir. 
>kilerini de ihtiva eder. 

2.345-Belirtme çalışmaları devam ederken komisyon teknik 
Lbi de nirengi tesis , rasat ve poligon döşeme işlerine başlar, 
ffiik yönetmelik uyarınca Tarim Teknisyeninin de iştiraki ile 
: parselin teker teker ölçüsü yapılır.Alınan değerlere dayanarak 
:simat yapılır. Ve fiaftalarıtanzim edilir.Bu paftalar 1/5000 el- 
elidir.Toprak dağıtımı ve meri'a tahsisine elverişli, şahıs ve 
sine arazisini bir birinden ayrı Hazine arazisini tapuya tescil 
tirir ve bu haritalar üzerinde sonradan parselasyona geçilir.Ta¬ 
na ve hak sahiplerine damıtılmaya elverişli Hazine arazisinin 
man delerleri mühhar.ili harita yapmağa elverişlidir .Bu münhani- 
Haritalar toprak cruuleri yapmağa(Arazi tasnifi, kabiliyet sı¬ 

rlarının tesbiti için),su ve toprak developmanı projeleri tanzi- 
1e elverişli ölçek ve niteliktedir. 

çalışan 
2-34b- Harita alınlında/personel Lise ve Lise ayarındaki mes- 

k tahsili yapanlar arasından imtihanla seçilip bir yıl toprak ve 
kân kursunda eğitilmiş personeldir.Bu personel komisyonlara hari- 
tuknik memuru olarak tayin edilir.Başarılı çalışmaları devam ettik- 
komisyoıılarda sırasiyle ekip şefi, üye ve başkan olur.Bu elemen- 

rm kursta kazandıkları nosyon ve formasyon ilerdeki safhalarda 
lışaca^ı bu hukukî ve idarî görevlere de müsaiddir. 

Toprak komisyonlarının ve kaliteli elemanları ayrıca; uzun 
1ların verdiği birlikte çalışma alışkanlık ve terbiyesine de sa- 
pttir.Köylü ile temasları ise emniyet verici tarzdadır.. Elemanla¬ 
rı bu olumlu nitelikleri yanısıra harita alımı ile ilgili optik 
et ve araçlar ile kamp donanımı ve hizmet otosu durumu da kalite- 
ve hızlı çalışmaya elverişlidir. Komisyonun teknik ve idarî şa¬ 

şmaları iş takip ccdvelleri metodu ile yazılı ve kontrolörler 
acılığı ile de mahallen devamlı Surette izlenmektedir. 

2.347-Köydeki gerçek ve tüzel kişilerin arazisinin yüzölçümü 
mülkiyet durumu belli olduktan sonra Hazine parselleri ve orta 

lı arazi ayrıntılariyle askı cedveline dorceailir ve cedvel köyün 
lirli ve herkes tarafından görülüp tetkik edilecek bir yere ası- 
r.vo asılan yer belli araçlarla halka duyurulur. 

2.348-Bolli edilen süre içinde belgeye dayalı ve yazılı olan 
irazlar incelenir. Hukukî bakımdan ileri sürülen itiraz sebeple- 
komisyonun tam bir kanaata varmasına yeterli delilse o parselin 

zine/ aidiyetinin bir hükme bağlanması için, o ilçenin maliyesin- 
n dava açılması istenir, ve dava için lüzumlu belgeler de Mali- 
’ye devredilir.Esasa müstenit olmayan itirazlar komisyonun uy- 
lamasmı durdurmaz ve bu nevi itirazla, parseller de itirazsız 



ilanlarla birlikte ve ihtiyaç fazlası mor 'a arazisi do Hazin- a lı 
ıa tapu, da tosçil ettirilir. Tescil emrini Vali verir ve bu tesç Ll 
îdilccek parsellerin durumları Toprak Komisyonunca karara bağla- 
ıır. Köy tüzel kişilimi adına tahsis edilecek mor'a ve yaylakla '1 
la gerekli kanunî formaliteleri bitirilerek tahsis işlemleri ya¬ 
pılır, 

2.4- ÜRETİMİN YILLIK A DARILIMI; 
Üretimin tesbitindc- 

l/25-OOO ölçekli memleket haritaları 
1/5000 haritalar 
Tapulama 
Şehir Kadastrosu 
Şehir Haritaları 
Toprak Tevzi Haritaları 
Harita tehvili işlerini 

:sas almak kifayet edecektir. 

Bunların dışında kalan nirengi, fotoğraf alımı ve Tapu ÎŞ- 
Leri ya difeer işlerin bir bölümü veya bunlara bağlı hizmetlerdi1, 
dyrıca 1/25.000 ölçekli haritaların revizyonu işlerine henüz baş- 
Lanilmiş değildir. 

2f41- 1/25.000 ölçekli memleket haritaları: 
Harita genel Müdürlüğünce yapılmakta olup 1964 yılı 

sonuna kadar 
1943 yılı sonuna kadar 1334 pafta 
1^50-1955 arası 1463 
1955-196C " 2268 
1961-de 143 
1962 " 100 
19(13 " 63 
1964 " 86 
Olmak üzere yekûn olarak 5457 
yapılmış bulunmaktadır. 

2.42-1/5.000 ölçekli haritalar; 
Bu haritalar arazi Kadastrosu ve çeşitli Bayındırlık 

projelerine esas olmak gayesi ile T.K.Gn.Md. lüğü ve Harita G-ensl 
(Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

203 sayılı kanunun yürürlüğe girmesine kadar sulama 
projelerinde kullanılmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
9.e yapılmış bulunmaktadır. Senelere ve İdarelere göre 196 4 yılı 
sonuna kadar yapılmış olan miktarlar şu şekildedir. 
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1/5•OOP Harita; 

1949 1950-1955-
bi- sonuna1955 1960 

ire rim kadar Arasıarasıl961 1962 1963 1964 Yekun. 

.t :3n.: d. En 2• 17İ4 1590 5530 4ÎT 
i veKd. 9609 2970 
Id. 

.et Su fin2. I38O 3468 5163 5173 
;ri 

3^4 5058 20309 8557 8563 4786 8447 58.öl4 

2 * 43-lapulaıaa işleri (Arazi Kadastrosu) 
Arazi Kadastrosu İşlerine 1950 yılında başlanmış olup 

T * K. Gn .Ivld. lü^ünce ve Foto^ramotr ik vc kââsik olarak yapılmakta¬ 
dır. Foto^rametrik oelışmalara 1955 yılında başlanmıştır. Klâsik 
çalışmalara, linine! leş Yıllık Plân gerekince 1963 yılında son 
verilmesi gerekmektedir. Yapılmış olan işlur sonelere göre par¬ 
sel ve bu parsellere tekabül eden Km2. olarak tanzim edilmiştir. 
Arazi Kadastrosu işlerine 1950 yılında başlanmış olduğu için ra¬ 
kamlar o tarihten itibaren alınmıştır. 

Arazi Kadastrosu 

1950-1955 1955-60 
arası arası 1961 1962 1963 1964 Yekûn 

;ogrametrik Par- 226.260 73-571 105-517 421.518 210744 1037610 

Km 2. 1.800 791 635 1.736 3004 796 C 
isik Parsel 2150476 19679028: ;232072 141721 154-523 210558 4856378 

KM2. 284O3 17•801 2310 1382 1.225 1375 52496 

cûn Parsel 2150476 2193.288 305643 247238 576.041 421302 5893988 
Km2. 1 28403 19.601 3101 2017 2-961 4379 60462 

2•44-§ohjr Kadastrosu* 
Şehir kadastrosuna T.K.Gn.Md.lüğünce 1925 yılında baş- 

lanmış 1934 yılında çıkarılan 2613 sayılı kanunla bir nizama bağ¬ 
lanmıştır. Şimdiye kadar yapılmış olan işler seneler itibariyle 
ve parsel olarak aşağıdadır. 

1949 yılı sonuna kadar 619-703 parsel 
1950-1955 yılları arası 147.980 
1955-1960 ?ı n 105.705 
1951 yılı 34.OOO " 
1962 ?! 32.031 " 
1963 II 57-889 
1964 II 47.653 

Ve yekûn olarak 1.044.961 " dir 

663 1776 2lo4 13-870 
7900 3010 6263 29.752 

- - - 15.184 
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2 • 45-*chir fcarjtalari: 
*ehir haritaları, İl ,İlçe ve bucaklarla belediyesi 

aevcut köylerin imâr plânları, Su, Elektrik ve kanalizasyon pro¬ 
jelerine esas olmak üzere yapılmaktadır. Bu haritaların yapımına 
L936 yılında başlanmıştır. 

Belediye veya İller Bankası tarafından emanet usulü 
Lle veya müteahhitlere ihale edilerek yaptırılmaktadır. 

1964 yılı sonuna kadar yapılan işler aşağıdaki cedvel- 
î.e gösterilmiştir. 

fili Adet M.Hektar 

Seyrak 
Meskun 

Hektar 

G. M e s kân 

Hektar 

Toplam 

Hektar 
-939 5 414 300 751 1465 
-940 11 1035 1180 1205 3420 
-941 8 1000 2172 1690 4862 
.942 5 320 270 944 1534 
-9 e 3 3 15 495 65 575 
-9 44 12 1500 555 3400 5455 
-945 3 323 500 453 1276 
-9 46 7 418 - 8od 1226 
.947 15 1090 80 2265 3455 
-948 26 1368 1070 1722 4160 
.949 19 1115 - 1964 3079 
.950 43 2535 - 4957 7492 
.951 86 5550 285 10710 165 45 
.952 63 2478 - 6 46 5 8943 
-953 73 3700 218 10719 146 37 
.954 68 2795 30000 8325 41120 
.955 51 2884 2 40 8272 11396 
.956 25 1000 - 3989 5589 
.957 32' 3599 442 87 86 12827 
.958 34 2335 60 5876 8271 
.959 47 4428 - 13634 18262 
.960 36 35 36 - 6657 12193 
.961 34 2989 - 8764 1175 3 
.962 19' 3128 - 8016 11144 
•96 3 36 3844 270 10162 14276 
•964 93 9821 - 22345 32166 

85 4 63820 38137 155164 257121 

•46-Toprak tevzi haritaları: 
Toprak ve İskan işleri Genel Müdürlümü tarafından 1964 yılı 

onuna kadar yapılan işler şunlnrdıır. 



d önüm Parsel 
949 sonuna kadar 666.954 
950-55 arası 18.964.412 
955-60 " 22.140.546 . 
961 de 4-728.336 96.328 
962 " 5-635-575 132-549 
96 3 7-173-603 140. 475 
.964 " 4- 872. 814 119-164 

Toplam 64-182.240 

2•47-Harita Tahvili işleri: 
1/25000 ölçel ili memleket haritalarından küçültülerek 

./50.000 1/100.000 ve 1/250,. 000 ölçekli haritaların yapımı ve 
îasunı işleri oluP Harita Genel Müdürlümü taralından yapılmakta- 
lır. 

Ancak, Tahvil işleri ha güne kadar yalnız 1/25.000 den 
L/100.000 e yaptırmış olup 1964 yılı sonuna kadar 

1950-1955 arası 68 pafta 
1955-1960 " 88 
1961 de 31 
1962 de 44 
1963 de 35 
1964 " 27 

290 Pafta yapılmıştır. 

2.5-YAPIŞMIŞ ÖLM HARİTA VE KA1ASTR0 MİKTARI; 
2.4- Bölümünde üretimin yıllara dağılımına tesbit ederken 

196 4 sonuna kadar yapılmış olan işlerin toıplamını da vermiş bulu¬ 
nuyoruz» Bu rakamlar 2 numaralı cedveldo bir araya toplanmış bulun 
maktadır. 

1964 yılı sonu itibariyle tesbit etmiş olduğumuz,yapılmış 
olan işler miktarını-,Birinci 5 yıllık plânının sonu olan 1967 sonu 
itibariyle da tesbit etmek faideli olacaktır. Plânın ı üç yıllık 
tatbikatında üretimde bir artma olmadığı, plânın: , öngörmüş olduğu 
tedbirlerin alınmamış olması ve diğer dar boğazlar dolayısiyle önü¬ 
müzdeki senelerde de bir artışın beklenemiyecegi gözönünde tutula¬ 
rak 1965? 1966 ve 1967 yılları içinde eski üretime eşit üretimleri 
esas almak hatalı olmıyacaktırb Buna göre. 

2.51-1/25-000 ölçekli memleket haritaları: 

1964 sonuna kadar 5457 pafta 
1967 " " (=3x80) 243 " 
Muhtemel miktar 5700 " 



-35-

2.52- 1/5.000 ölçekli haritalar: 

1964 sonuna kadar 53-641 Km2. 
1967 " " (=3x10.000) 30*859 " 
Muhtemel miktar 04*000 " 

2. 5 3-^Tapulama İğleri: 
54 sonuna kadar 5*693*988 Parsel 60.462 Km2 
57 " (3X500.000) 1.500.012 " I8.O38 " 

M 

htemel miktar 61394*000 " 78.500 " 

2.54-Şehir Kadastrosu! 

1964 sonuna kadar 1.044*961 parsel 
1967 " (3x50000) 150* 039 

Muhtemel miktar 1.195*000 

2r 55-Şelıjr haritaları: 
1964 sonuna kadar 293*942 Ha* 
1967 " " (3x40000) 120* 056 " 

muhtemel miktar 414*000 Höktar 

Şehir adedi itibariyle 
196 4J''s onuna kadar yapılmış 85 4 
1965 yapılmakta olanlar 167 
1967 sonuna kadar yapılması muhtemel 200 
Yekun 1221 

2*56- Toprak Tevzi Haritaları : 

1964 sonuna kadar Km2* 
1967 " " 3x4» 50>Km2 * 13*500 

Muhtemel miktar 

2•57-Harjta tahvili işleri(l/lOO.000): 

1964 sonuna kadar 290 pafta 
1967 " " (3x30) 90 
Muhtemel miktar 380 

Özet olarak gösterecek olursak Birinci Beş Yıllık Plân devresi 
sonunda şu işler yapılmış olacaktır. 

1/25*000 harita 5*700 pafta 
1/5.000 " 84*000 Km2* 
Tapulama 6.394*000 parsel veya 78*500 " 
Şehir Kadastrosu 1.195*000 parsel 



i Yapılmış olan işler 
-16- (1964 sonuna haclar) ■ ' 

*• 

Cetvel: 2 

İv Birim 
4 ~Y~   
Tapu ve 
Kadastro 
Gn.Mcl. 

Harita 
Gn.Md. 

Toprak ve 
İskân Gri, 
Müdürlüğü 

İller Baı 
kası ve 
Müteh. 

l Devlet 
Su İş. Yekun 

l) 1/25.000 ölçekli harita Pafta - 5457 - - - 5.457 

27175.000 " " Km2 29.752 ■ ... 1,3878   IP-rtll 53.641 
Klasik Parsel 1037.610 — — - - 1037.610. 

3) Tapulama 
Km 2. 7.966 —   — 7.966 

K—! P CQ H- P? Parsel 4856.378 - ~ - 4856.378 
Km 2. 52.496 - ~ - - 52.496 

Y ekun Parsel 5013.988 - - “ „5 393.988 
Km 2. 60.462 - 60.462* 

4 Şehir Kadastrosu Parsel “Î047.96Î'*"" - - — ”7747961” 
5 Şehir haritaları Hektar — - - “ ”577i21 ””257’. 1*27” 

Kasaba 854 854 

6) Toprak Tevzii Haritaları Km 7.’ ~ - - * 67.182“ - - 77.'182’ ‘ 
“f î^rTtT'FaTvllTTllell' 17100000 'Pafta'"’ 

1 
29© —0~ 
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Şehir haritaları 414*000 Hektar 
Toprak Tevzi Haritaları Iün2. 

Harita tahvili (1/100.000) 380 Pafta 

2*6- YURTİÇİ TAlhP* 

Harita va Kadastro istekleri; 
Harita ve kadastro istekleri, 203 sayılı kanun ile 

kurulmuş bulunan "Bakanlıklar arası Harita işlerini plânlama ve 
koordinasyon kurulu " na getirilmiş olan istekler olarak ele alın- 
nıştır. Bundan gayri Harita Genel Müdürlümü ile Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüsünün kendi işleri icabı yapması gernkaja -ta¬ 
lep olarak mütalâa•edilmiş ve bunlar Tapulama ve kadastro/20 yıl¬ 
la bitirilmesi için Birinci Beş Yıllık Plândaki öngörülmüş deşer¬ 
ler istek olarak kabül edilmiştir.Bu istekler 1963-1965 yılları 
için he saplannıştır. 



NİRENGİ İSTEKLERİ 
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1 1 

İstiyen Kuruluş j İsteğin Nev'i Birimi ' YILLAT 
1963 1964 1965 

Milli Savunma Bak. 1/25.000 Pa ita 86 65 65 

T 0 P L A M tî tl 86 65 65 

Devlet Su İşleri Gıı.Md. 1/5.000 Km 2. 12.870 4.980 9.600 
Toprak İskân İş.Gn.Md. !! tî 2.280 1,680 1.644 
İmâr ve İskân Bak. îî tî 462 462 -

Beniz Kuvvetleri Komutanlığı tî tî 300 - -

Toprak Su Genel Müdürlüğü fî îî 816 738 1.068 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü îî îî 

- 600 900 
Tapu Kadastro Genel Müdürlü. tî tî 5.980 1.988 

TOPLA M lî tî 16.728 14.440 15.200 

İller Bankası Genel Md.lüğü 1/1000 tî 100 100 200 
İstanbul Belediye Bş.k tî îî 50 50 50 
İmâr İskân Bakanlığı tî îî - 60 62.5 

TOPLA M " tî 150 

i 1 
2.10 

  _ 

312.5 



mYîETLLiNDIEÎ15 ISTBJCL. JRI: 

İstiyen Kuruluş 

Milli Savunma Bale. 

TOPLAM 

Devlet Su İ ş.Gn. Md. 

İslerin 
O evi 

Y/20.OOÖ 

1/5.000 

Toprak İskân İg.Gn.Md. 
imâr ve İskân Bak 

Beniz Kuvvetleri K. 

Toprak Su Gn Md. 
Millî .1 ıilâk Gn.Md. 

Tapu Kadastro Gn.Md. 
Sanayi Bakanlı;.1 L.İ.E. 
Karay o11ar1 Gn.Md. 
Ç egitli Kuru1uş1a r 

iller Bankası Gh.Md. 

İ s t a nbul B e 1 e c. i y e s i 
_ İmar ve iskân Bak . 

TOPLAM 

-1. 
T 

1/1.000 

 I 

-39 

j Birim 
! 

L     196 3 
! Pafta 
     

ZZE. 
_ 63 1! 

Eıi 2. 3.000 

ti 

. 

:ı 

1.296 

360 

11 

11 

300 

Yıllar 

1964 

j    86“ 
i 36 

_. -

14370_ 
2.280 

462 

300 

816 

H— 4— 
1_9JL'5 

69 

69 
-fr-

6.978 

1.600 

462 

7 38 
600 

•rr 

r-

n 4.780 5.980 
" 456 

.. 

t, 

" 

360 
520 

20 

„ 

50 

' M 
   _ 

:===Xğİ4öŞ===_ 
" 100 100 100 

" 

1! 

   50 50 
60 

11 100 150 210 

===tı 

- "H 

II! 
r=fl 
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ÇEŞİTLİ İSTEKLER : (Tapulama Şehir Kadastro, Şehir Haritaları ve Toprak Tevzii haritaları) 

İstiyen Kuruluş İsteyin Nev'i Birim 
------- —- 

1963 
Yıllar 

1964 1965 
Tapu ve 353.. Gn, Md-. Tapulama 12.000 20.000 21. 200~ 

11 ti 11 

İller Bankası G-n. Md. ve 
Şe lıi r Ka da s t r o su Parsel 100.000 130.000 153.000 

Belediyeler Şehir Haritası Adet 60 60 60 

Toprak ve İskân İş. Gn-Md. Toprak Tevzi Harit. Km 2 7.173 4.873 3.500 
Harita Gn. M»lüğü Ha r i t a T ah vi li 

(l/l00,000) 
Pafta 35 27 30 



FOTOĞRAF ALIMI İSTEKLERİ 

İsteyen Kuruluş İsteğin cinsi 

Millî Savunma Bakanlığı 
i 

Orman Genel. Müdür],üğü 
1/25.000 den küçül 
11 11 II 

TOPLA M 

vr 

i 

Topraksu Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Ş e lıi r Ha nta lan için 
Muhtelif İdareler(l:5000Har1 
Plânlama İmâr Gn. Mâ•lüğü 
Deniz Kuvvetleri Kır.«andt 

1/25.OOOden büyük 
M î! ît 

»î îl ÎI 

ta " " « 
ti ıt n 

ît tî t! 

-Al-

l 
Birim 

TîTTar 
1963 1964 1965 

Km 2. 4.750 12.900 9.750 
. II 12.000 12.000 -

16.750 24.900 m.75° ..... 
 ** v   

1 ■ -■& 

: 
• 

Km 2. 3.750 — 

t» 35.000 70.000 70.000 
H 150 ■ 210 
t! 15,728 13-978 15.200 
!f 

— 184 1.035 
M - 36 — 

55.628 84.408 86.235 
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1-963,1964- ve 1965 Yılları Harita, 
Tapu ve Kadastro İstekleri Özeti 

İşin cinsi 

Nirengi 1:25.000 
1: 5.000 
1: 1.000 

Kıymetlendirme 1:25.000 
1: Ş.000 
1: 1.000 

Tapulama 
■ Şehir Kadastrosu 

Ş e h i r Ha r i t a s ı 
Toprak Tevsi 
Harita Tahvili (l/lOO.OOO 

Fotoğraf alımı 1:25.000 den küçük 
1:25*000 ıı büyük 

"'»—--t—- 

Birimi 
Yıllar 

1963 1964 1965 

Pa f ta 
; _ g~; 

Km 2. 16.728 14.440, 15..200 
II 150 210 312 

Pafta 63 86 ■ 65 
Km 2. 11.672 18.248 16v488 

t! 100 150 210 

Km 2. 12.000 20.000 21. r200 
Parsel 100.000 130.000 153.000 
Adet 60 60 60 
Km 2. 7.173 4.873 3.500 
Pafta 35 27 30 

Km 2. 16.750 24.900 9.750 
55.628 84.408 86.235 



PERSONEL DURUMU 1963 

İD A R ^ ELEMAN CİNSİ NİRENGİ UÇUŞ 
TAPU LA -

MA 

KIYMET¬ 

LENDİRME 
ŞEHİR KADASTROSU tapu işlerİ ARŞİV Ş 

HAF 

-=T -

İH İR 
iiJtalari DİĞERLERİ YEKÛN GİREN ÇIKAN 

Fen Tasarruf Tasar r uf Fen Fen Tasarruf 

Yüksek Tahsilli 

Diğerleri 

Üretici 
İdareci 

Üretici 
idareci 

27 

4 

49 

7 

1 

62 

3 

75 

8 

3 

2 0 

1 0 4 

1 1 
1 4 4 

Yekûn 

Umumi Yekûn 

Üretici 
Idarçci 
Üt- 1 

76 
4 

80 

7 

1 ' 

8 

1 37 

3 

1 40 

* 

2 8 
3 

3 1 

2 4 8 
1 1 

2 59 

Topu Kad. Gn. Md Yüksek Tahsilli 

Diğerleri 

Üretici 
idareci 

1 8 

1 

1 
1 

58 
1 8 

9 
1 

1 7 
9 • 

2 

1 1 

50 

1 3 
1 55 

4 5 

Üretici 
İdareci 

5 2 

1 

9 1 340 
98 

37 2 9 8 

4 
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D i ğerler i 

Üretici 
İdareci 

VI 

\ 
M. 

't 
6 
5 

13 
2 

1 9 
7 

4 4 

» Üretici 
İdareci 

42 
4 

2 3 

2 

6 5 

6 

I Yekûn 

Umumi Yekîın 

Üretici 
İdareci 
Ü + ( 

48 
9 

57 

36 
4 

40 

84 
1 3 

97 

D S . İ Yüksek Tahsilli 

Diğerleri 

Üretici 
İdareci 

29 

1 6 

29 
1 6 

5 3 

.Üretici 
İdareci 

1 5 

1 
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1 
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Üretici 
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3 
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Üretici 
İdareci 
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20 

3 

2 3 

20 

3 

23 
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Diğerleri 

Üretici 
İdareci 

28 
5 

28 
5 

- ■ 1 

Üretici 
İdareci 1 1 1 1 

Ye kûn 

Umumi Yekun 

Üretici 
İdareci 
0 + i 
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29 

1 6 

45 

29 

1 6 

4 5 1 
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Diğerleri 
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İdareci 
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Harita Genel Müdürlüğünün personeli 1964 yılının aynı olarak alınmıştır. 
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KIYMET -
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1 
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İdareci 
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1 
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1 
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1 
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4 

1 
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1 
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37 343 

4 
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22 
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38 
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1 

91 
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47 

1 

48 
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1 7 
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2 2 6 

22 
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2 0 8 1 
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9 
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32 

1 
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1 7 
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46 4 
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Diğerle ri 
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İdareci 
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\ 
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5 
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7 
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Üretici 
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49 

4 
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2 
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6 
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■ 
57 
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66 

37 
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94 
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1 07 

D.S . 1 . Yüksek Tahsilli 

Diğerleri 

Üretici 
idareci 
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1 6 
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16 
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Üretici 
İdareci , 

* 
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1 
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1 
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3 
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3 

31 

28 

3 
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Diğerleri 

Üretici 
idareci 
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5 

29 
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37 
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2.8-Tıkanıklıklar: 

2.81- İdarî : 
2.811- Yatırımların zamanında tahakkuka için harita işlerinin yıl- 
programlarında kısıntı yapılmaması saklanmalıdır'. 

2.812- çeşitli dairelerinin ihtiyaçları olan topografik-Kadastral 
ita isteklerinin kapsadığı sahaların geniş sahaları içine alması 
lanmalıdır. 

2.813- imâr planlarının sıhhatli ve sür'atii bir şekilde dıkinie- 
ilmesi için, kadastro çalışmaları hızlanfl-ırıl.nal ıdır. 
2.82- Teklif yoktur.(Hukuki tedbirler bölümünde gösterilmiştir) 
2.83- Malî• 

2.831“ Hizmetin gerektirdiği ödenek,araç,alet ve malzeme istekleri- 
karşılanabilmesi için Tapu ve Kadastru eenel Müdürlüğünün bütçesi 

tırılmalıdır. 

2.832-Tapulama, kadastro ve Tapu fenle ilgili ödenekler ile yılda 
az 200 gün arazide çalışmasını saölıyacak seviyeye çıkarılmalıdır. 
2.833- Tapulama ve Kadastro ekipleri motorize edilmelidir. 
2.834- Tapulama,Kadastro ve Tapu fen kuruluşlarında yeter sayı ve 

elikte personel görevlendirilebilmesi için hizmet öncesi ve hizmet 
eğitime ayrılan ödenek arttırılmalıdır. 

2.835- Tapulama ve kadastro hizmetlerinde çalışan personelin arazi 
minatları arttırılmalıdır. 

2.64-Ieknik• 
2.841“ Kadastrosu yapılan şehir ve kasabalarda değişiklikler zam¬ 

da takip edilmeli, Hirenfei ve plogonlarda bakımsız bırakılmamalıdır. 

2.8 5-Personel: 
2.851- Belediyelerde yeterli mesloki bilgiye sahip harita teknik 

söneli bulundurulmalıdır. 

2.852- Hizmetin yönetim ve icra görevlerini yürütecek yüksek talısilü 
personel yetiştirilmelidir. 

2.853-Yüksek nitelikte teknik iş gücünün yetiştirilmesi sağlanmalıdır 
« 

2.854-Kıymetlendirme kapasitesinin arttırılması için yeterli ele- 
; sağlanmalıdır. 

2.86-Teklif yoktur.(Programlama ve kontrol tedbirler bölümünde gös - 
•ilmiştir. 

2.87-Teklif yoktur, (envanter ve İstatistik tedbirler bölümünde gös- 
\ 

■ilmiştir. 



2• 9~ rd,.,fcr ül.reler de duriffiâ 
2.91- KaJaSTriU lAlBlrllTI; 

2.911- ISVIC^Kj-.: 

İsviçre kadastrorm. hukukî bir kadastrodur. İsviçre 
medeni kanun tapu sicillerinin tatbikini ve arazi ölçüsünü emreder 
Tapu idaresi ve kadastro ölçüleri idaresi adalet ve polis Bakanlı¬ 
ğına bağlıdır. Her biri ayrı bir müdürlükle iiare edilir. Konfede¬ 
rasyon» tapu idaresi ve konfederasyon, ölçü Müdürlüğü. Tapu dairesi 
kadastro alımlarının hukuki kısmiyle, ölçü Müdürlüğü ölçü işlerile 
meşgul olur. Kanuni hükümlerle her iki dairenin faaliyet sahaları 
sınırlandırılmış ve aralarında ahenkli bir çalışma temin edilmiştir. 

Aynı şekilde ölçü Müdürlüğü ile memleket haritaları 
Müdürlüğünün çalışma sahaları tahdit edilmiş ve müşterek mesaileri 
tesbit edilmiştir. 

Konfederasyon memleket harita dairesi Harbiye Bakan-., 
lığına bağlıiır. Vazifesi memleket sınırlarının tahdit ve ölçüsü, 
I-III derece memleket nirengisi, memleket nivelmanı, 1: 25.^00 
ilâ 1: l.Ott.İ^İ ölçekli haritaların tersimi, orduya harita temini 
kantonlar tarafından yapılan IV derece nirenginin verifikasyonu, 
sivil maksatlar için lüzumlu haritaların temini, haritaların satı¬ 
şını yapan resmi büroların teftişi, resmi veya hususi müessesele- 
rin ısmarlaması üzerine hususi bazı geodezi, fotogrametri ve topog¬ 
rafya işlerinin yapılmasıdır. 

Metale ket nirengisi ve memleket nüvelmanı çokta» be¬ 
ri bitirilmiştir. Bugün kartografyası bitmiş bölgelerin yeniden çi¬ 
zim ile meşgul olan kortografya şubesi tamamen fotogrametri ile ça¬ 
lışmaktadır. Bu maksat içi» Memleket kartografya dairesi iyi şekil¬ 
de teçhiz edilmiş bir fotogrametri teşkilâtına sahiptir.(fiesim al¬ 
an tayyare, uçuş kameraları, fotoğraf laboratuarı, kıymetlendirme 
aletleri ilh.) Ismarlama üzerine resmi ve hususi müesseseler için 
havadan ve yerden uçuşlar ve bunların fotoğrametrik kıymetlendiril¬ 
mesi yapılmaktadır. 

Memleket topografya dairesinin fotoğraf alıcıları \ 
(»egatif malzeme) arşivlendirilmiştir. Askeri bölgeler hariç di¬ 
ğer bölgelerin resimleri dışarıya verilebilir. Memleketin geodezik 
esasları resmi ve hususi müesseselerin idari ilmi ve teknik çalış¬ 
maları için serbestçe emre amadedir.Bu maksat için topografya dai¬ 
resine sunulacak bir istida ile dilekçe sahibi bir hafta zarfında 
makbuz mukabili istediği evrakı alabilir. (Nirengi ve nivelman 
noktalarının tersim edildiği nokta haritaları, arazide bunların 
kolayca bulunabilmesi için röper defterleri, noktaların koordinat 
ve rakımları) topografya dairesinin haritaları mevki müstahkemler 
müstesna piyasada satılabilir. Ve kütüpanelerden temin edilebilir. 
Bu haritalarda askeri hususlar ve tahkimat bölgeleri gösterilmez. 



Konfederasyon ölçy. Müdürlüsünün vazifesi umumi ola¬ 
rak kadastro ölçülerinin idaresi» ölçü fen memurlarının yetişti¬ 
rilmesi ve imtihanıdır. ( Kadastro Mühendis ve fen Memurlarının) 
IV derece nirenginin teknik nesareti, kadastro istikşaf plânları¬ 
nın verifikasyonu, kendi tayyareleri ve kamaralarile havadan fotoğ 
rametri uçuşlarının yapılması da ölçü Müdürlüğünün vazifeleri me- 
yanındadır. Ölçü Müdürlüğü yedi şahıstan teşekkül eder.f 1 Ölçü 
Direktörü, 2 muavin, 2 kâtip, 1 pilot, 1 ölçü fotoğrafçısı) Ölçü 
Müdürlüğü tarafından yapılmış alıcıların kıymetlendirilmesi memle¬ 
ket topografya dairesi tarafından yapılır. 

Konfederasyon ölçü Direktörlüğüne katonlardaki ölçü 
daireleri teşkilâtı bağlıdır. (Vilâyet kadastro Ölçü Müdürlükleri) 
Bu Müdürlüklerle kaza ölçü dairelerine ayrılarak teşkilatlandırıl¬ 
mıştır . 

İsviçre kadastro ölçüleri esas itibariyle 270 hususi 
ölçü bürosu tarafından yapılmaktadır. IV derece nirenginin büyük 
bir kısmıda gene bu müesseseler tarafından tesis edilir. Kanton 
ölçü dairelerdin in vazifeleri ölçü işlerinin programlandırılma sı 
ve kendi bölgesindeki kadastro ölçülerini* kontrolüdür. İsviçre, 
kadastro ölçülerinde hususi ölçü ve fotogrametri müesseselerini 
kullanmakta zaydalı tecrübeler yapılmıştır, labiatıle bu hususi 
büroların elemanlarını iyi bir mesleki terbiye almış olması şart 
koşulmaktadır, bu maksat ile de İsviçre ölçü Müdürlümü lüzumlu bil 
gi seviyesini tesbxt eden nizamnamelere sahiptir. Hususi ve Devlet 
bürolarının elemanları ölçme mühendislerinden,ölçü fen memurların¬ 
dan, tersimatçı ve balonculardan teşekkül eder. Ölçme mühendisleri 
yüksek mektep mezunudur. Ayrıca mühendisler tahsillerinin,.hitamın¬ 
dan sonra kadastro daireiei'inde iki senelik bir staj yapmak mecbu¬ 
riyetindedirler, bundan sonra mühendisler bir Devlet imtihanına 
tabi tutulurlar, ve muvaffak oldukları takdirde yüksek bir Devlet 
memuriyetine veya hususi iş alan bir müessesenin mes'ul başkanlığı 
nı işgal edebilirler. Ölçü fen memurları tersimatçılar ve diğer 
yardımcılar, ancak ruhsatiyeli bir mühendisin yanında ve nezareti 
altında çalışabilirler. 

İsviçre kadastro ölçüleri lüzumlu ihtiyaçlardan baş¬ 
ka aşağıdaki maksatlar içinde kullanılır. 

A- Resmi haritaların kullanıldıkları müddet zarfında 
1 bakımı ve yenilenmesi, 

B- inşaat ve kültür teknik projeleri için ve gene zira¬ 
at ve orman işletmeleri için esas olmak üzere, 

0- Tabiat bilgisinin tetkiki (geoloji, mineroloji, hid¬ 
roloji ) 

D- Trafik ve turistik haritaların hazırlanması için . 

İsviçre de kadastrosu alınacak saha umumi yüzölçümü¬ 
nün yüzde seksenini kaplar. 
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Gerisi vericisiz arazidir. (Yükgşjt çlaglar ve golleri Asıl kadast¬ 
ro ölçülerine girişilmeden ewe^ kanton, kaza ve köy sınırları 
tahdit edilir. İsviçre kadastro dairesi bütün gayrimenkul sınır¬ 
larının, ortasında bronş çivi olan yontulmuş (bozanda yontulmamış 
taşlarla yeknasak bir şekilde işaretlenmesini şart koşmaktadır. 
Bu tedbirler gayrimenkullerin hukuki emniyetini arttırır. Derişik¬ 
liklerin takibini kolaylaştırır ve kadastroya uzun ömür teinin ede : 
İşaretleme hususi ölçmo büroları tarafından yapılır, federasyon 
kadastro Müdürlüğü ve kanton kadastro daireleri bu ciheti genel¬ 
geler ve tarifelerle tesbit etmiştir, Bu genelgelerle hususi bü¬ 
rolara iş tevdi edilir, 
İşaretleme ortalama olarak toprak,kıymetinin yüzde 0,4 ünü bulur, 

Kadastrosu yapılacak saha üç sıhhat bölgesi halinde 
guruplandırilmiştır. 

ir Grup arazi Arazi kıymeti yüksek olan yerler, şe¬ 
hir ve büyük iskân toplulukları, Alım metodu: 
Ortogonal ve Optik metod ( Takimetri ) Plân ölçek¬ 
leri: Toprağın kıymeti ve parsilasyoncna göre 
1:250,1:5#°,1:1#00 Genel sahanın takriben yüzde üçü¬ 
nü teşkil eder. 

II. Grup arazi' ' Kıymetli ziraat bölgeleri, alım metodu 
Takimetri ve fotoğrametri plân ölçeöi: Toprak kıy¬ 
meti ve porsilasyonuna göre 1:200#, 1:250#, 1:4000, 
genel sahanın yüzde kırkikisine tekabül eder. 

III. Grup arazi i. aa kıymetli arazi, alım metodu: Botog- 
rametri, plân ölçeği: Toprak kıymeti ve parsilasyoıu 
na göre 1:5000 ve l:100ff umum sahanın yüzde otuzu¬ 
na tekabül eder. 

Geriye kalan umum sahanın yüzde yirmi beşine ormar- 
lar teşkil eder ki kendine mahsus bir ölçü durumu arzeder. 

İsviçre kadastro ölçüleri memleket nirengisi ve ni- 
veİmanma istinat eder. Sabit noktalar memleket kordinatları ve 
memleket rakımları ile verilmelidir. Bu yüzden tekmil kadastro 
plânlarının sabit ölçü noktaları ile.beraber memleket koordinat 
şebekesini de ihtiva etmesi lâzımdır. 

I-Grup arazide bütün sınır noktaları koordinatları 
ile tesb-it edilir. (Sayısal kadastro) II. Grup arazide sınırlar 
kısmen sayısal kısmen de grafik tayin edilir. (Grafik kadastro) 
III. Grup arazide sınır noktaları yalnız grafik tayin edilir.Her 
üç grubun en mühim sonucu orijinal kadastro plânıdır.(Aliminyum- 
lu paftalar ) 
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Orjinal kadastro pjânları yanında bütün kadastro sa¬ 
hasını kaplıyan 1:5000 ve l:10#Cf ölçekli istikşaf plânları(umu¬ 
mi plân) yapılır. Bunlar 10 metre aralıklı düzeç esrilerini havi¬ 
dir. Tafsilat kadastro orfinallerinden irca edilerek elde edilir. 
Umumiyetle bu .istikşaf plânları fotobrametri ile yapılır. 

Konfederasyon kadastro Müdürlüsünün plânına göre 
tekmil kadastro ölçüleri 197^ da ‘bitmiş olmalıdır, şimdiye kadar 
bu işlerin yarısı tamamlanmıştır. Kadastro istikşaf haritalarının 
da büyük kısmı bitmiştir. Kadastro ölçülerinde alımı yapılan ve 
orijinal plânlara geçirilen unsurlar şunlardır; Sabit ölçü nokta¬ 
ları, memleket, kantonlar, kazalar ve köylerin sınırları, muhte¬ 
lif yapılar, ana ve tali yollar, demiryolları, akarsular ve su 
yapıları orman ve ziraat sınırları, mevkii isimleri, 

Kadastro istikşaf‘plânlarının muhtevası hususi ge¬ 
nelgelerle tesbit edilmiştir. İsviçre kadastro ölçülerinden yük¬ 
sek sıhhat derecesi beklenmektedir. Bunun için de İsviçre Kadas¬ 
tro Müdürlüğünün hususi tecvizi hata sınırları mevcuttur. Oriji¬ 
nal ve istikşaf plânlarında» nökta sıhhati plân ölçeğine göre 
0,1-0,2 mm. arasında degişirb : ■ 

ı t 

Kadastro planları ancak devamlı olarak takip edildik¬ 
leri zaman kıymetlerini muhafaza ederler. Derişikliklerin, takip 
işlemi ya bölge kadastro daireleri tarafından veya hususi ölçü 
bakip mühendisleri tarafındantemin edilir. Yapılan işlemler resmi 
müesseseler tarafından teftişe tabp tutulup kontrol edilir. 

Hususi ölçü ve fotofarametri bürolarının ücretleri 
için tarifnameler hazırlanmışt3.r. Bu tarifnamelerde mahalli müna¬ 
sebetler, yoldurumu, yükseklik durumu, arazinin ortalama eğitimi, 
parselasyon derecesi, sıhhat bakımından kaçıncı arazi grubuna gir- 
ligi, istenilen ölçek alım metodu gözönünde tutulur. İş veren ka- 
lastro Müdürlüğü ile iş yüklenen hususi müesseseler arasında taaiı- 
ıütnameler yapılır. 

Kadastro ölçülerinin fotobrametri ile yapıldığı bü- 
;ün bölgelerde uçuştan evvel bütün sabit noktalar ve sınır nokta- 
Ları tamamen veya kı*men işaretlenir. Botoğrametrik kadastro ölçü¬ 
sü Isviçrede II ve IIIcü grup arazi için aranılan sıhhat derecesi¬ 
ne erişmiştir.' Tecrübeler göstermiştir ki, kadastroya fotoğramet- 
?inin tatbiki ölçü süresini klasik metodlara nazaran üçde bir nis¬ 
petinde azaltmakla ve masraf bakımından da plânçeteye nazaran yüz¬ 
le 20-5# , takimetrik ölçüye nazaran yüzde nisbetinde ucuz¬ 
latmaktadır. (Ölçüler Müdürü Hapry, 1949 Lozan YII Beynelmilel ha¬ 
ritacılar kongresindeki "Compte rendu officielr" raporunun 297 sa- 
lifesine bakınız.) 
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Bu sebeble halen klâsik metodun kullanıldığı bölgeler- 
dahi personeli azaltmak için foto^rametrinin kullanılması mey- 
mevcuttur. 

Kadastro ölçülerinin masrafı toprak kıymetine nazaran 
:ul bir nesbet halinde kalmalıdır. İsviçre'de genel kadastro mas- 
'ı 1 ve II, grup arazide toprak kıymetinin yüzde 1,4 ünü bulmak- 

III, grup arazide yüzde t,0 unu bulmaktadır. Bu yüzde nâsbetle- 
ıe işaretleme ve tahdit masrafları dahildir. .Masraf nisbetinin 
iastro ölçülerinin genel memleket iktisadiyatına temin ettiği fay 
.ara nazaran nekadar az olduğu aşikârdır. 

İsviçre kadastro ölçüleri senelerdenberi inkişaf etmiş 
bugün plânlı bir organizasyon ve yeknasak bir müessese haline 
.miştir. Muvaffakiyetinin bir sırrı da kadastro ölçü daire sile 
■ita dairesi arasındaki ahenk ve faaliyet sahalarının kanunî bir 
:ilde sınırlandırılışıdır. Bitmesi yakın olan kadastro İsviçre' 
umumi kalkınmasında ve teknik hamlelerinde büyük yardımlar 

;lamıştır. 

2.912- İBAKSA ; 

Bu mühim devlet ölçü daireleri institut Geoğraphigue 
ional (askeri coğrafya enstitüsü), (Service du cadastre) kadas- 
idaresi, ve direction de lamenagement du territoir (yapılar 

ürlü£,ü)dür. 
1942 senesinde bir kararla Oomitb Central de s travaux 

grafhigue (Merkezi ölçü komitesi) kurulmuştur. Bu müessese muh- 
if Bakanlıklar emrindeki ölçü işlerini koordine etmekde , arala- 
daki münasebetleri ayarlamakla ve aynı işin tekerrürüne mani oİm 
tadır. 

Merkezi Ölçü Komitesinin teşebbüsile 1948 de yeni bir 
un tasarlanmıştır. Meriyete girmiş olan bu kanunla askeri coğ- 
'ya enstitüsüne küçük ölçekli haritaların hazırlanması tevdi 
İmiş, 1:5000 ve saha büyük ölçekliharitalarm yapılması da ka- 
tro idarelerine terkedilmiştir. Bu makam bütün ölçü sonuçlarını 
lamakda, alakadar şahıslar ve müesseseler lüzumu halinde bu maka 
müracaat etmektedirler. 

Ölçü işlerile alakalı bütün teşekküllerin birer mü- 
sillerinin bulunduğu ikinci bir komisyon Kadastro Genel Müdürlüg 
e ballıdır. Bu tali komisyon muhtelif ölçü müesseselerinin ih- 
açlarır^ı karşılayacak haritaların beş senelik programını hazır- 
. Bu tali komisyon aynı zamanda bütük tarifleri;, anlaşmaları, 
ü ve çizim metod ve' sıhhat derecelerini, plân muhtevasını tesbit 
r. Paftaların teksirini düzenler. 1:5000 ve daha büyük ölçekli 
mlar yapan resmi ve hususi bütün müesseseler, bu maksad için ka- 
tro müdürlüğüne bir Calıier de charge (teklifname) sunarlar. Bu 
lifnamelerde tasarlanan ölçünün projesi ve alım metodu bildiri- 



.ımlarda Kadasıro Genel Müdürlüsünün genelgelerine sadık kalınır. 
?in hitamından sonra alımlar kontrola tabi tutulur. G-enel Müdürlük 
ikçe veya taşra teşkilâtı tarafından yapılan kontrollerde işler 
sülüne uygun bulunduğu takdirde ölçü ve hesap vesikaları, öriji- 
ıl paftalar teslim alınır, hu dosyeler arşivlere yerleştirilir, 
.çülen araziyi ve ölçü mikyasını gösteren gerekli liste ve cetvel- 
ır tanzim edilir. 

Askeri coğrafya enstitüsü memleket nirengisi ve nivel- 
,nını yapar. Orta ve küçük ölçekli memleket haritalarını hazırlar, 
mun için geniş çapta fotogrametreden faydalanılmaktadır'. Askeri 
grafya enstitüsünün müstakil bir fotogrametri teşkilâtı mevcut- 
x. (Uçak, uçuş kamaraları ve kıymetlendirme aletleri) 

Bugünkü kadastro idaresi 1941 senesinde kurulmuştur. 
rgilerUmum Müdürlüğünün bir şubesidir. Ve Maliye Bakanlığına 
,slıdır. Kadastro daire si bir müdürün idare sindedir. Bir müdür 
tavini mevcuttur. Bahsi geçen tali komisyon, kadastro mektebi, 
ksir ve matbaa servisi ve ölçme birlikleri müdürlüğe bağlıdır, 
.dastro Genel Müdürlüğü 9 teknik müdürlüğe ayrılmıştır. Teknik 
Ldürlükler bütün memleketin kadastro alıcılarının yeknesaklığından 

koordinasyonundan mes'uldürler. Kadastro Genel Müdürlüğü bundan 
şka departmente kadastro idarelerine ve bunlar da kaza' teşkila - 
na bölünmüştür. Her kaza bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgelerde hu- 
si ölçü ve fotogrametri büroları kadastro alımı ile uğraşırlar. 

Transa kadastro idaresinin personel durumu şöyledir; 
1-Baş Müfettiş, müfettiş ve mühendisler 504 
2-Baş yardımcı İÇ'*' 
3-Ieknisyen ve ressam 2127 
4-jaloncu 130 

toplam 2921 

Prensip olarak müfettiş ve mühendisler olgunluk vermiş, 
kuki veya teknik bir lisans sahibi olmalı yani yüksek bir mektep 
tirmiş olmalıdırlar. Yeni olarak yüksek kadastro teknisyenlerinin 
ol National des Sciences Geographigyıes (yüksek harita mühendis 
ktebi )den mezun olmaları şart koşulmuştur. Baş yardımcılar eski 
tecrübeli teknisyenlerden seçilir. Teknisyenler orta tahsilli 
olgunluk vermiş mektep mezunlarıdırlar. Bu tahsil bugün kadastro 

sesinde yapılmaktadır. Tahsili müteakip teknisyenler bilfiil va- 
fe almadan uzun müddetpratik yapmak mecburiyetindedirler. 

ilansız kadastro ölçüleri kadastronun en eskisidir. 
08-1050 senelerinde Napoleon Kadastrosu ismi altında bütün memle- 
tte başlamıştır, fakat takip edilmediğinden I85O senesinde yeni¬ 
lmeğe muhtaç bir duruma girmiştir. 0 zamandanberi bu kadastro 
imen düzeltilmiş kısmen de yenilenmiştir. Bugünkü kadastro idarea- 
ain vazifesi, eski kadastronun kullanılmıyacak hale gelmiş veya 
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dern isteklere vevap vermiyen kısımlarının modern alıcılarla yeri¬ 
nmesi ve kısmen işe yarayan paftaların yeni paftalarla beraber 
kibidir. Bugünkü Branşız kadastrosu birinci derecede vergi kadastro¬ 
dur. Ayrıca memleketin teknik ve iktisadi maksatlarına da hizmet 
er. Kadastro ölçüleri ve değişikliklerin takibi kısmen resmi kısmen 
hususi bürolar tarafından yapılmaktadır. Yeniden ölçülerde mülk sahip 

pleri sınırlarını ölçüden evvel işaretlemek mecburiyetindedirler, 
ine ölçüden evvel tekmil sınır ihtilafları komisyonlar tara- 
.ndan halledilir. 

Kadastro ölçüleri için lüzumlu esas ve haritalar Askeri 
.grafya enstitüsü tarafından resmi veya hususi ölçü bürolarına ser- 
ıstce verilir. Kadastro ölçüleri imkânı nisbetinde memleket niren- 
. ve nivelman şebekesine istinat eder. II, III, IV üncü derece nirengi 
fngihin mevcut olmadığı bölgelerde mevzii triyangulasyon yapılır, 
ıha sonra bu triyangulasyon memleket nirengisine bağlanır. Tekmil 
.rengi noktaları ve poligon taşları kanunî müeyyedelerle korunur. 
-çü işaretlerinin tahribi veya zedelenmesi cezayı muciptir. 

Kadastro ölçüleri bugün kısmen klâsik motodlarla kısmen 
i fotOfc.rametri metodlar ile yapılmaktadır. Botoğrametri metodu 
.k defa 1933 de tatbik edilmiştir. Botoğrametri o zamandanberi ar¬ 
ın bir mikyasda tatbik edilmiş ve klâsik metoda her sahada üstün 
Lduğunu isbat etmiştir. Bugün her sene takriben 5.000-6.000 kilomet- 
5 karelik yer fotoğrametre ile ölçülmektedir. Düz arazide röd-resman, c 
iğlik arazide çift resim fotoğrametrisi kullanılmaktadır. Botoğraf pteâuı 
isimleri hususi müesseseler tarafından kendi tayyareleri ve kamere- 
ırile alınır. Kıymetlendirmeler hususi fotoğrametri büroları tara- 
mdan yapılır. 

Orijinal kadastro plânları koordinat karelerini, memle- 
5t, vilayet kaza ve köy sınırlarını, nirengi noktalarını mülkiyet 
mırlarını, mülk sahipleri ve parsel .numaralarını kuminikasyonları, 
far suları, kültür sınırlarını, yapıları ve mevki isimlerini havidir¬ 
er. Orijinal kadastro plânlarının yanında Stereofotogrametri ile yük- 
eklik eğrileri çizilmiş kadastro istikşaf haritaları hazırlanır.Bu 
aritalardaki teferruat kadastro planlarından irca edilerek elde edi- 
ir. 

Teksif servisi kadastro müdürlüğüne bağlı Iıususi bir 
ervistir. Vazifesi teknik vesika ve plânların istenilen sayıda küp¬ 
elerinin çıkarılmasıdır. Bu arada orjinal plânların istikşaf plân- 
arının karyeleri, bunların büyütmeleri, küçültmeleri, .evi resim- 
erin büyütmelerinin kop^eleri teksir edilir. Tab edilmiş nüshalar 
lakadar resmi veya hususi müesseseler tarafından fiyatı mukabili 
atın alınabilir. Rfbrodiksjym metodu olarak fotoğraf ve çinko baskı us: 
sulü kullanılmaktadır. 



Teknik ve imletme bakımından kadastro ölçülerinin 
emniyeti şundan bellidir ki, teksir servisi 5,000.000 nüshanın 
skisini programına almıştır. 

Yapılar Genel Müdürlüsündeki topografya servisi Minis- 
r de la Heconstruction et d4 L1 Ur banisine , bağlıdır, hu topograf- 
| servisi fotogrametri ile çalışmaktadır, Bazı hususi ahvalde röd~ 
!d-resman metodu kullanılmaktadır. Harpden sonra kendine mahsus 
r fotogrametrik resim alma teşkilatı kurmuştur, (hususi tayyare, 
imaralar) 1:200i ve 1:500i ölçekli şehir plânları ve l:50#ölçekli 
ilahı arazi ve inşaat plânlarının yapılması topografya servisinin 
[Izifelerindendir. hu plân ve ölçüler memleket nirengi ve nüvel- 
,n sistemine istinat ederleri hütün ölçüler bayındırlık Bakanlı- 
.nm ihaleleri ile hususi ölçü ve fotogrametri büroları tarafınd 
,n yapılmaktadır. 

Harbin sonundan l/Mart/l949 tarihine kadar sözü geçen 
ıkanlık için 390 hususi müessese tarafından aşağıdaki plânlar 
mzim edilmiştir. 

181 plân 1:500 ölçeninde 
4 58 I! lıicno 11 

1551 11 1:200i 992.540 ha. 
556 11 1:5000 11 

348 11 1:100ü ve 1:2000i ölçeğinde 
L.741.930 ha. büyüklüğünde bir arazi için. 

Buna ilâveten 1:20# ölçekli bin kaç bir adet yol inşa- 
t plânları ve 1:50i. ölçekli İslahı arazi plânları. Bu haritalar 
S66 inşaat projesi için 474 alım uçuşu ve 2331 uçuş saati kulla- 
Llarak hazırlanmıştır. 1.477.228/ha.lık araziyi kaplıyan havai 
Lımların genel sayısı 4İ.M0 kadardır. 

Referanslar: L'Evolution du cadastre Brançais de puis 
p3•- Vlle Congre International de s Geometres, Lausanne.1949. 

Comminication du Service du Cadastre jfrancais sur 
Utilisation de la fhotographie Ae rienne pour lu Renovation de s 

Lan cadastrauZ. Vlle Congre International de pfcotogrametrie. La 
^ye.1948 

Communication du Ministere «Le la Heconstruction et ia 
fürbanisme Brançais sur le role de la photographie AErienne et 
5 la photogram trie dans 1'HtablisemaM.t des plâns de reconstruc- 
Lon et d'urbanisme en Rrance . Vle Congre s International de p>hog-
imetrie Comission IV. la Haye. 1948 

Compte rendu Officiel du Vıı Congres internationaL des 
îmetres, Lausanne 1945 
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2.913. ITAlYA 

nn mühim Devlet ölçü teşkilatı istituto geografico 
militare (Askeri coğrafya enstitüsü) ve Direzione Generale del 
üadasto e Servizi Tecnici Irariali (Kadastro Bayındırlık İşleri Gen 
Genel Müdürlüğü .) dür. 

Askeri CGörafya enstitüsü memleket nirengisi ve nüvel_ 
inanma yapar. Orta ve küçük ölçekli memleket haritalarını nazırlar. 
Bunun için umumiyetle fotogrametri kullanılmaktadır. Askeri coğraf¬ 
ya enstitüsünün kendine mahsus bir uçuş organizasyonu mevcutbnr. 
(Hususi uçuş tayyaresi, uçuş kamaraları, kıymetlendirme aletleri) 
Askeri coğrafya enstitüsü Kadastro Genel Müdürlüğüne ve diğer tek¬ 
nik müesseselere lüzumlu vesaiki ve haritaları imkânı nisbetinde 
temin eder. 

Kadastro Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü mahalli 
kadastro müdürlüklerine işlerine nezaret eder. Hususi ölçü ve fo- 
toörametre bürolarının idlerini kontrol eder. Bu maksatla kadastro 
alımlarının ve kendi faaliyet sahasına düşen ölçü ve tersim işle¬ 
rinin düzenini temin eden talimatnameleri hazırlar. Ayrıca tecvit 
zi hata xanisbetlerini ve hususi teşebbüsler için masraf ve mali¬ 
yet'tarifnamelerini tanzim eder. Kadastro ve Bayındırlık Genel 
Müdürlüğünün çalışma sahasına düşer, işlerin çoğu hususi ölçü ve 
fotogrametri büroları tarafından yapılır. Bu bürolar hanita miiheHa¬ 
disleri tarafından idare edilmektedir. Harita mühendisleri Devlet 
imtihanını vermeden evvel normal tahsillerini müteakkip uzun müd¬ 
det pratik yapmak mecburiyetindedirler. Bugün harita mühendisleri¬ 
nin bilgi seviyesini yükseltmek içir mektebi teknik Üniversiteye 
banlamak temayülü mevcuttur. 

Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına düşen ölçü ve ter¬ 
sim işlemleri ekseriyetle fotogrametrik yapılmaktadır. Kendine 
mahsus bir fotogrametri organizasyonu mevcuttur. Hususi müessese- 
lerin de kemdi tayyareleri kamaraları kıymetlendirme aletleri ve kü 
küçük çapta fotoğraf laboratuarları vardır. 

Kadastro atımlarında norşal olarak uçuştan evvel .gay¬ 
rimenkul sınırları işaretlenir. Plân ölçeği olarak 1:^00,1:2000, 
1:4000 seçilmektedir. Kadastro plânlarında yükseklik eğrileri de 
mevcuttur. Bundan başka yükseklik esrilerini havi 1:J3i#0#ölçekli 
kadastro istikşaf ve vaziyet plânları da hazırlanır. 

Bayındırlık işleri için 1:5000 ve 1:20000 ölçekli 
plan ve haritalar yayılmaktadır. Bu plânlar normal olarak memleket 
koordinat ve yükseklik sistemine istinat ederler. Haritalarda sıhha 
hat olarak durum hatasının tersim hatası dahilinde kalması kâfi 
görülmektedir. Zuhur edecek yükseklik hataları yarım eğri aralığı¬ 
nı tecavüz etmemelidir. Bütün ölçü ve tersim işleri Kadastro Müdür 
lüğü ve Bayındırlık Teknik Servisi tarafından teftişe tabi tutulur. 
Kullanılan alım metodlarmın iktisadı cihetinâtedkik etmek üzere 
muhtelif tecrübeler yapılmış ve fotoğrametrinin tatbikile umum 
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ısrafın klâsik metodlara nazaran çok azaldığı neticesine var ilmi jş. 
Lr. 

Son senelerde kadastro haritalarının fotogrametri usu¬ 
lle alınmasında sarfedilen para mikdarı şöyledir. 

1:1000 takriben 25?00 0 ha. başına 
1:2000 " 6,50 0 " " 
1:4000 " 1,64 0 " " 
İşaretleme masrafı, resim alma uçuşları ve tersim 

çi için lüzumlu fotogrametri masrafı şöyledir. 
1:1000 
1:2000 

1:4000 

İtalya kadastro ölçülerinden beklenilen yalnız muay- 
en ihtiyaçları karşılayan kadastro plânlarının hazırlanması de- 
il, tekniğin ve memleket iktisadiyatının isteklerini karşılayan 
aiversal plânlardır. 

Referanslar: La aeteroıine tion anaiytique prealable du 
ri^ de revient des levers toph.ograph.iques clasique et de s levers 
Xegutee par la photogr'ametri aerienne, par P, Belfiore, Photogra-
etria II. 1950-1951 2, sayfa 82. 

Aerophotogrametry applied to the survey of large are-
s at mean scale , par Gr.P.le Divelec. Photogrametria lir'19-5.0—1951 
. Seite 40. 

Applicatioi of photogrametry and serial photoğrametry 
urveying the earth'a surface, İtalien Reptrt, Commitee IV. interna- 
ional phtogrametry Cengreass» den Haag» 1948 Seite 23» 

PuTther contributions bey the İtalian Administration - 
f Cadastral Survey in the field of aif photogrametry. By, Prof» 
ivanni Boaga, General Manager of the İtaliaaOadastral Survey and 
he Techonical Office s of the Pinarıce Depertment. International Pht 
htogrametry Congrese, Den Haag, 1948. 

Testing Resulte of the Asrial Happing for Cadaştrol 
urpose of the entire Torni District . By Dr. Hng. Placide Belfiore 
hternational Archives of phtogrametry, Volüme X, Second part, 
msterdan, 185°, 

Bringing Up-Ta date and C ompleting by Contours of 
e Cadastral Ivlap of Home bey means of air Phtogrametry. By Eng. 
fredo Paroli, 

International Archives of phtogrametry, Volüme X, Seee 
Dnd Part, Amsterdam, 1950. 

takriben 0,73 0 h-a başına 
0,35 0 
^»20 0 
0,35 0 " " 9 

M 



-56-

Air phtogrametry and Oantongraphy on Scale 500^ By 
ıng* Alfredo Paroli and Giovani Moncada, International Arclıives 
f Phtogrametry, Volüme X, Second Part, Arnsterdam, 1950. 

Comte Randu Officife1 du Vlle Congres internatioııE 
es Geometres, lausanne, 194*9» 

2.914. İSVEÇ 

En mühim Devlet ölçü teşkilatı Rikets Allmanna kart- 
erk (Topografya Enstitüsü), Pörsvarsstabens fotonanştalt (Genel 
.urmay foto&rametri şubesi), Kungl. Sjekartteverket (Kıraliyet 
idrografi Servisi). Kongl. Plygfervaltningen ( Kıraliyet hava yol_ 
arı Ölçü servisi ) ve Kungl. lantmateristyrelsen (Kadastro İdaresi- 
i) dir. 

İsveç Parlamentosunun 1937 senesindeki bir karın 
le Genel Kurmaya bağlı topografya servisi müstakil bir sivil to- 
ografya enstitüsüne tahvil edilmiştir» Bu tariiıtenberi memleket 
aritaları askerler tarafından yapılmayıp siviller tarafından has*r 
ırlanmaktadır. Topografya enstitüsü 300 kişiden teşekkül, etmekde- 
ir. Bunlar arasında topografya metodlarını öğrenebilmek maksadile 
rdu tarafından tayin edilmiş bir kaç subay da vardır. 

Topografya Enstitüsü tamamen foto&rametri ile çalış- 
aktadır.Boto&rametri organizasyonu 4 uçakdan, 6 hava kamarasından 
e 18 kıymetlendirme aletinden mürekkebtir . Topografya enstitüsü- 
ün harita alma programına memleketin yüzde 60 şını kaplayan 1 ? 0000 
İçekli foto haritaları, 1:10000 ölçekli iktisadi haritaları, 
:2000* ölçekli foto haritaları, ve 1:50000 ölçekli yeni memleket 
aritaları idhal edilmiştir. 

l:100f ölçekli fotoharitaları İM ke2, de 3-4 nokta- 
a kadar teksif edilmiş memleket nirengisine istinat eder lüzumlu 
iger noktalar havai nirengi ile tayin edilir. Kullanılan havaî 
lımlar 1:20000 resim ölçegindedirler. Rödresman usulü ile tayin 
dilen fotoğraf haritaları memleket koordinat şebekesini ihtiva 
derler-. Her sene 1:lOOOOölçekli 550 pafta istihsal edilmektedir, 
htiyaç halinde istihsal iki misline çıkaralabilmektedir. Arızalı 
e dafalık arazide 1:10000 lik foto haritaları straofotogrametri ile 
İymetlendirilmektedir. 

1:10000 lik iktisadi haritalar aynı ölçekli'foto ha- 
italarmın tersimen ikmalile elde edilir, iktisadi haritalar mill¬ 

iyet sınırlarını, mülk sahibi isimlerini, yapıları, cominikasyonia 
İri, akarsuları ve gölleri ilk.ihtiva eder. İktisadi haritalar 
mı zamanda l/lOOOO ölçekli kadastro plânları vazifesini de gö.rür- 
îr. Bu,haritalar bütün resmî ve hususi müesseşelerin emrine, amâde- 
.r. Her sene l/l0000lik 350 pafta basılmakta ve piyasaya arzedil- 
iktedir. 
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1:20000 ölçekli foto haritaları 1:10000 lik foto hari¬ 
talarından irca edilerek elde edilir, Hikmeti sebebi birinci dere¬ 
cede eskerî maksadlar içindir, 1:20000 lik haritalar fotogrametrik 
kıymetlendirilmiş 5 m, aralıklı yükseklik esrilerini ihtiva ederler. 
Hu haritalar topografya enstitüsü ve Genel Kurmay fotogrametri şu - 
besi tarafından müştereken hazırlanrnaktadır. 

Yeni tasarlanan l:5f000 ölçekli memleket haritaları 
düz arazide mevcut 1:10000 ve 1:20000 lik foto haritalarının ircast 
sile ve dağlık arazide tamamen streofotogrametri ile elde edile¬ 
cektir. 1946 senesindenberi topografya enstitüsünün fotogrametri 
şubesinde hususi bir büro resmî ve hususî müesseselere ısmarlama 
üzerine muhtelif tip harita ve plânlar hazırlamakladır, şehir imâr 
haritalarının, enerji istihsali tesisleri ve teknik projeler için 
lüzumlu haritaların hazırlanması da yukarda bahsedilen hususi bü¬ 
ronun vazifelerindendir. 

1938-1947 senelerinde topografya enstitüsü tarafından, 
235*00 Km2 kaplayan 1:2000^ resim ölçekli 42000 havaî resim alın¬ 
mış, 14000* km2 lik 1:10000 ölçekli 5400 adet foto harita hazırlan¬ 
mış, 1060* km£ . lik arazinin hususi teşebbüsler için fotoğrafı 
çekilmiş ve bunlardan 100 e yakın plân hazırlanmıştır. 1:10000 
lik haritaların hazırlanması için gerekli fotografik alıcılarda or¬ 
talama 100 kım2. için havada 1.11 saat sarf edilmektedir. Mevcut bü¬ 
tün sabit noktalar uçuşdan evvel işaretlenir. Topografya enstitüsü 
fotogrametri metodunun kullanılması ile klâsik metodlara nazaran 
büyük masrafların iktisad edildiğindi tesbit etmiştir. Topografya 
-Enstitüsü tarafından hazırlanmış harita ve plânların arazi-hşi na- ' 
zarı itibara alınmadan masraf durumu şöyl^dir; 
(Arazi işi umumî masrafın çok az bir kısmına tekabül eder.) 
1- Potoharta 1:10000 düzeç eğrisiz 1,40 Sv. Kr/ 'ha. 
2- Potoharta 1:10000 5 m.aralıklı düzeç 2,00 M " / II 

k egrilerile 
3- fotoplan 1:40** Düzeç eğrisiz 0 0 * 

11 ”■/ II 

4- PotoplJ# 1:2000 2 m. aralıklı düzeç 8.0* 11 n / 1i 

eörilerile 8.00 11 11 / 
/ 

' 11 

5- streometrik ’*v V 

Plân 1:400* 2 m. aralıklı düzeçlu.0r' n n / 
/ 

?ı 

— t' 

- egrilerile 
İB — 11 tlj- 1:200* 1 m- » . " _ 30-35. e0 11 ît İt 

egrilerğLe 
Genel Kurmay fotogrametri şubesi askeri maksadı-i* için 

hususi plân ve haritalaç hazırlar. Kendisine mahsus bir fotogrametr ri organizasyonu//SİımUuçHgı, hava kamaraları kıymetlendirme alet¬ 
leri) 

Hidrografi Servisi aynı şekilde fotogrametri tatbik 
etmekde ve hususi bir fotogrametrik kıymetlendirme teşkilâtına sa¬ 
hip bulunmakladır. 

Hava yolları ölçü servisi de ayrıca bir hususi fotoğra- 
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metri tatbik etmekde ve hususi bir foto^rametrik kıymetlendirme 
teşkilâtına sahip bulunmalıdadır. 

Hava Yolları ölçü servisi de ayrıca bir hususi fotog-
rametri teşkilâtına sahiptir. 

Kadastro İdaresi bir Genel Müdürlükdür. Genel Müdürlü
ğe bağlı 80 vilayette kadastro teşkilâtı ve ayrıca 148 geodezi 
birliği mevcuttur. Tekmil kadaströ idaresi $600 ölçme mühendisin
den ve lüzumlu yardımcılardan müteşekkildir. Isveçde harita mühendi. 
dişleri 2ise olgunluğu verdikten sonra kraliyet yüksek teknik oku
lunda 4 senelik bir tahsil yapmak ve diploma imtihanı vermek, ay
rıca asgari 7 aylık pratik yapmak mecburiyetindedirler. 

İsveçde kadastro Devlet işi olup yalnız devlet memçır-
ları tarafından tekemmül ettirilmekledir. Ayrıca kdçük sayıda hu
susi ölçme ve fotogrametri büroları vardır. Kadastro ölçüleri im
kan olduğu nesbette memleket nirengi ve nivelman şebekesine isti
nat eder. Orijinal kadastro plânları l:100r, 1:2000 ve 1:4000 öi-
çegindedirler: Bugüne kadar kadastro plânları tamamen klâsik metod 
larla ölç ülmû k de ve yükseklik esrilerinden sarfınazar edilmekteydi. 
Yeni Yeni yükseklik eörilerini havi kadastro plânlarının elde edil
mesi için genişçapda havaî foto^rametrinin kullanılması tecrübe 
edilmiştir. Tecrübelerde İsviçre numunelerinden faydalanılmaktadır. 
(Brandehberger ve Pastorelli'nin neşriyatına istinaden). Parsel 
sınırları alım uçuşlarından evvel tesbit edilip işaretlenmektedir. 
(40000 sınır noktası ) Tecrübeler klasik metoda nazaran yüzde 30 tea 
kadar daha ucuza mal edildiğini göstermektedir. Bu sonuç ilerde ka
dastronun fotogrametri metodu ile yapılabilmesi için kâfi b-'r sebep 
telakki edilmektedir. Kadastro İdaresinin müstakil bir fotogrametri 
organizasyonu mevcuttur. Tasarlanan fotoğrametrik kadastro atımla
rında sınırların tahdit ve belirlenmesi ve uçuştan evvel bu nokta
ların işaretlenmesi düşünülmektedir. 

Referanslar: Vortrag von Direktör S.GMöller Uber die 
sait 1948 eingefurte plsoto grametrisehe Katasterve,:rmessung in Sch-
weden? gahalten an den "Photogrametrischen Wochen"in München, 1951 
Allgemeine Vermessungsanachriçirten, Jargang 19 51? Nr.12, Seite 289 
Berlia, 

4 
Generallericht der Kommision IV de s internationalen 

Kpngresses für Photogrametrie, Stocholm, 1948 
Report of Oommission İ, İnternotional Society for Pho%© 

togrametry , the Hanue, 1948 

Gompte Rendu Gfficiel du Vlle Congres int^rnational 
de s Geometres, lausanne, 1949* 
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2.915. HÖLLâHBA 

An mühim devlet ölçü teşekkülleri Bayındırlık Bakan¬ 
lığı ölçü servisi, eskeri topografya servisi ve kadastro servisi 
ve kadastro idaresidir. Bundan başka iki mühim hususi ölçü teşek¬ 
külü, K.L.Ivi. in havai ölçü şubesi (Royal Dutch Airlines;., ve Royaj. 
Dutch shell topografya servisi Bataafsclıhe petroleum Maatsohappy) 
neve ut t ur. 

Bu beş organizasyon geniş ölçekte fotogrametriyi, 
bilhassa rüdresmanı kullanmaktadırlar. Askeri topografya servisin: 
ain ve iki hususî teşekkülün kendilerine mahsus bir fotogrametri 
teşkilâtı vardır. 194ü senesinde Hollanda da kullanılan kıymetlen¬ 
dirme aletinin sayısı 9 adet idi. 

Askeri topografya servisi 1;25.000 ölçekli memleket 
naritaları ile uğraşır. Bayındırlık Bakanlığı ölçme servisi teknik 
projelerin hazırlanması için lazumlu 1:10.000 ölçekli haritalarla 
igraşır. 

Kadastro dairesi 1.1000. 1:2500. 1:4000 ölçekli ka¬ 
dastro adımlarına nezaret eder. Ölçülerde kısmen fotogrametri kul- 
Lanılmaktadır. Sınırlar umumiyetle hendek ve ırmaklardan teşekkül e 
3ttiöi için sınır tahdidi ve tespiti diye bir şey mevzuu bahis de¬ 
lildir. Arazi tamamen 'düz olduğu için yalnız rödresmanla çalışıl— 
naktadır. Hollandanın bahsedilen hususî durumunun tevlit ettiği, a-iı 
alım metodu klâsik metodlara nazaran çok üstündür, fakat her memlt■ 
sete teşmil edilemez. 1938-48 senelerinde 200 kadar kadastro pafta¬ 
sı fotogrametri yolu ile elde edilmiştir. Bu plânlar Hollandanın c-i 
ii^er haritaları gibi memleket koordinat şebekesini muhtevidir. 

Referanslar: Generalbericht der Komission IV desin-
bernationalen Kongresses für Photogrametrie, Stockholm, 1948. pho- 
togrametry in tlıe Netherlands betvven 1938 and 1948. By w. Sohermerhe 
lors. 

2.916. ALMANYA 

Harpten ve işgal devrinden dolayı bugün Almanya’da 
haritacılığa yeni bir teşkilât ve veçhe verilememiştir. Bu sebep;e 
bu hususta daha derine gitmek manasız olur. 

fotogrametrinin kadastro tatbiki harpten evvel tec¬ 
rübe devresinden ileri gitmemiştir. Bugün bütün Alman kadastro ölç 
çülerinin fotogrametriile yapmak temayülü mevcuttur. Dr. A. forsa 
ner 1951 senesinde kadastro problemi için aşağıdaki beyanatta bu¬ 
lunmuştur. 



-*0-

"Yalnız kadastronun takibi çerçevesinden yapılacak bir 
;ü esas .gaye delildir. Bu gaye umum kadastro eserinin en küçük 
? cüzüdür. Bütün diöer şeyler bunun üzerine inşa edilir. Buğun 
bo6rafik bir alımıda tam bir kadastro eseri saymalıyız plan.an- 
? yeknesak bir Devlet kadastrosu parselleri ve adalara ihtiva 
nakden başka esas vazifesi olan adil bir vergi esasını da sağlı— 
bilmelidir. 

senesinde PrfüG-.Lehman aşağıdaki şekilde izharı 
sir etmişti^;’ " Botogrametrinin tatbik sahası bulamadığı belge- 
?, mesela şehirlerdeki gayrimenkul sınırlarımı tesbitinde oldu- 
gibi, İsviçre tecrübelerine göre umum sahanın ancak yüzde beşi- 
tekabül eder " 

Bu inkişaf meyanında son senelerde İsviçre numune alı- 
rak fotogrametrik kadastro ölçüsüne girişilmiştir. Sınır noktala- 
tesbit edilmekte ve sabit noktalarla sınır noktaları işaretlen¬ 

medir. Bu arada aşağıdaki verim elde edilmiştir. 

12.0000 sınır noktasmınkkazıklar çakılarak tesbit edil 
si onbeş yetişmiş elemanla 160 km2. bir sahada 5 haftada, mülk 
dipleri ve mektep talebelerinin yardımı ile dört günde tamamlan- 
ştır. Beher sınır noktasının işaretleme masrafı 0,05DIvi dır- Âlım 
uşları işgal kuvvetlerinin müsaade sile İsviçre ucak şirketi " 
LPÂR „ve kraliyet Hollanda Hava Yolları şirketi "K.L.M. „ tarafı¬ 
ndan yapılmıştır. Alpar 6 haftada Pokkar . B.X1 ile 3700 ve 2000 
yükseklikten 61 uçuş saatinde v/ild Rc. 5 hava kamarası kul lanar 

k 1200 resim almıştır. K.L.M.in ilk uçuşu eski bir Zeiss - 6 a 
Xlö. 21 hava kamarası ile yaptığında uçuş inkitaa uğramış ve 

inui uçuşda Wild Rc 5 ile tamamlanmıştır. Bu tecrübelerin kıymet 
ndirrne sonuçları henüz açıklanmamıştır. Bu sebeple maliyet ve 
hhat bakımından bilgi edinmek henüz mümkün değildir. 

Referanslar : Hrf oğjgeeiche Vermessungsflüge der ALPAR 
,*'estdeutsehland. Schweazer Aero Revue, 26 jahrgang, Bern AND. 

51. Nr. 8 
Luftphotgrammetrische Versuchsarbeiten in Deutschland. 

ıh Hans Richter, Berlin, AllgemeAne Vermessungsnachrichten, 1951 
-. 9- Berlin. 

Hessiche Blurkarte 1:2000 durch Luftbildmessung. von 
:g, Verm. Ray. Albert pütz, .ciesbaden, Allgemeine Vermessungsnac- 
’Oichten, ^9 51 • Nr. 9 Berlin 

Kataster und Phoogemmitrie von Dr. P. Pörstuer. Allge- 
aine Verme ssungsnachrichten-, 1951 Nr. 12. herlin. 

Photogrammetrische Katastarvermessung. Von. Prof. G-. 
ahmann. Allgemeine vermessungsnachrichten, 1951. Nr. 12, Berlin. 
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2.917. AVUSTURYA 

-Bütün Devlet ölçü dairelerini nezaret eden on buy i k 
organ sivil bir idare olan "Dündesamt für Kich und Vermessungsvese 
sen" dır. Ölçüler ve ayarlar Müdürlüğüne bütün memlekete dağılmış 
68 ölçü dairesi ballıdır. Bu dairelerde 250 mühendis çalışır.Bun¬ 
dan başka 180 hususi ölçü Bürosu ve 3 hususi fotggrametri bürosu 
mevcuttur. 8117 kadastro bölgesinden ve ll.000.00t parselden mü¬ 
rekkep kadastro sahası 8.385.000 Ha.lık bir arazi kaplar. Kadas¬ 
tro ölçekleri 1:1000, 1:2000, 1:500f dir) Ölçü, Ölçüye takaddüm 
eden bir tahdide istinat ederek klâsik metodlarla yapılmaktadır . 
Kadastro alımlarına hususi ölçme büroları da iştirak etmektedirler 
Büroların müessisleri yüksek mühendistir. Kadastro Plânları düzeç 
eörilerile teçhiz edilmekde ve arazi- vergisine, tasarrufa, memlekdb 
haritalarının hazırlanmasına ve muhtelif tekniK maksadlar için 
kullanılmak üzere yapılmaktadır. Kadastro ölonlorî memleket nireng 
gi ve yükseklik şebekesine istinat eder. Kadastro plânlarında ko¬ 
ordinat kareleri mevcuttur. Hesmî memleket haritaları l;2^o^ gi¬ 
şesinde yapılmakla ve kadastro ölçüleri gibi memleketin muhtelif 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. 

Yeni yeni foto^rametri ile kadastro ölçülerine başlan¬ 
mıştır. Bu maksadla bir İsviçre uçaöı ve üild Rc 7 hava kamı..ra sı 
ile 1300-1350 metre uçuş yüksekliğinden resimler alınmıştır. U?uş- 
dan evvel tahdit ve işaretleme yapılmış resimler İsviçre nümün?si¬ 
ne göre i/ildautograf 4*5 ve kıymetlendirilmiştir. şimdiye kadar 
alınan neticeler o kadar iyidir ki, fotoarametrinin bütün meml-'ke’S- 
te tatbiki düşünülmektedir. 

Referanslar: Kata ster und photogrametrie, Von Dr. 3. 
Pörstuer. Aligemeine Vermessunge—Nachrichten, 1951* Kr. 12 Berlin. 

Katastervermessung inüesterreich. von Hofrat K.Neumai- 
er. AllgemeinevermessunBsnachrichten 1951 Dr.12, Berlin 

Die nntvicklung und ürganization de s Vermessungsvesene 
in Oesterreich. Senderhaf:9 der Oesterreichischen Zeitechr.Jft für 
Vermessungsvesen, Vien 1949-

Archives Internationeles de Photogrammetrie. Tome X, 
1950 Amsterdam. 

Gomte Rendu Officiel du Vlle Congree İnternational 
des G-cometres Laussanne, 1949. 

2.918. ARJANTİN 

Bu asrın başlarında memleketin büyük bir kısmındı 
kadastro ölçüsüne klâsik metodlarla başlanmıştır. Bu plânlar ma¬ 
dara ihtiyuçlarıkarşılayamadigindan ve kâfi derecede takip edile¬ 
mediğinden kadastro idaresi bir çok vilâyetlerde kadastro ölçüsü¬ 
ne yeniden ale almak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun için de foteş 
rametrinin kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu maksatla iucuman 
eyaletinde büyük bir tecrübeye girişilerek eski kadastro nirengi 
si esas alınmış ve bu nirengi havaî nirengi metodile teksif e iil- 
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toğrametrik elde edilen kadastro plânlarının ölçeli 1:10000 A . 
ımı yapılan saha 500.000 Ha. büyüklüğünde olup bütün iş anca: .ki 
le devam etmiştir. Umumi masraf 800.000 $ kadardır. 

2-92 TAPU SİCİL : TAIBİKATI 
2.921 İSVİÇRE TAP _SİCİL TATBİKATI 
2.922 TAPU_ŞİCİLLİ ORGAHİZASYOKü: 

Tapu sicillinin tesis ve yürütülmesi (kadastroda) 
ıtonları ilgilendiren bir mevzudur. Bilumum Tapu sicil mevzuunda 
ieral Devletin bir murakabe hakkı bulunmaktadır. Organizasyona mite 
Lik kanton mevzuatı Pederal Konseyin tasdikine ihtiyaç gbste.ri 

2.923 Tapu Sicil Mıntıkaları; 

Tapu Sicillinin yürütülmesi için kantonlar ılı¬ 
calar teşkil ederler. 

1- Her Kanton kendi arazisinde bir veya birden fazla 
ıtıka teşkil edebilirler . 

a) Bütün kanton arazisi için bir tek tapu sicil dıires 
şkil eden katonlar ; Uri, Kidwalden, Glarus , Zuk, Baselstadt, Sch- 
fhausen ve Genf (Cenevre) 

b) Kaza veya komün esası üzerine organizasyon yapan 
ıtonlar ; Zürich (42 noter ve tapu sicil dairesi ). Bern (Kaza mamu 
ğu), Luzern (Hususi mıntıkalar), Schwyz (yedi tapu sicil dairesi ), 
siburg (7 daire Solothurd (Kaza memurluğu), Basel köyler (kaza ) 
penzell-innrrhoden (iki mıntıka dahili arazi kısmı ve Oberekg ıınta 
31), Aagau (kaza), Thurgau (hususi mıntıkalar), Neuenburg, Tasain , 
waad't (kaza) Wallis (5 mıntıka). 

c) Komün şeklinde Tapu sicil organizasyonu yapa 1 san¬ 
ılar; Obvvalden, Appenzell-Ausserrhorden, St, Gailen, ve Graüotııcen. 
rı iki katon, kendi tatbikat kanunlarında, birden fazla kömür: ir. tir 
£ tapu sicil mıntıkasında birleştirilmesine dair icra konseyine se¬ 
tliye t tanımıştır. 

2- Sahalarında bir tek mıntıka teşkil eden iki -çent on 
ehaffhausen ve Glarus) iki nüsha tapu sicili tutmağa ve bunlar l yüa? 
tmeğe dair ahkam vazetmişlerdir. Bu nizama göre; komünunsakiiler i 
ide olarak sadece, ikinci nüshayı tutmakla selahiyetli komün Tapu 
cil memurluğuna muamele yaptırmağa mecburdurlar. Bütüh değişiklikle 
ilgili suret ve tebliğler üzerine, ikinci nüshü tapu sicillinin tu 

Lması esas tapu sicil memurluğu tarafından yapılır. 
biatile sadece sonuncuya (yani esas tapu sicil memurluğunca ytritü- 
n nüshaya) yapılan tesciller hukuken hüküm ifade edip, kömürde tu¬ 
tana yapılan tesciller hüküm ifade etmez. Alaniyet prensibi dahi 
biatile, ikinci nüshada (komünde tutulan tatbikat bulamaz . 



2.924-Tapu Sicil Dairesi; 
1-Hukukı durum; Tapu sicilinin yürütülmesi, kanton 

lar tarafından belirtilen memurlar vasıtasile vuku bulur.Bunlar 
kanton memurlarıdır.Kanton hukuku, seçim şeklini, memuriyetin 
müddetini, tahsisatlarını, teminat mükelefiyetini V.s memur mü. 
sebetlerinin tafsilatını belirtir. Z'ederal mevzuatta Tapu sicil’ 
carlarının seçimi ile ilgili bir hüküm yoktur.Kederal Tapu Ten 
niker ehliyetnamesinden farklı olarak , federal tapu sicil icîcr-.- 
ci-si ehliyetnamesi mevcut değildir. 

Kanton hukuku, tapu sicil memurlarının bazı muameleler: 
icra etmeğe mevzun olmadıkları ahvalde, bu muameleyi yapamayac-c 
na dair ahkam vazetmelidirler. çünkü, memur bizzat veya onunla 
karabeti bulunan bir şahsa ait bir eşyada iştiraki olduğu atıv- 1 
veya o şahsın kanunî mümessili veya vekili olabilir. 

2- Harç ve vergiler: Kanton mevzuatı, tapu sicillerine t< 
cile ve plânların tesisine müteallik harçları tesbit edebilir„i • 
za kantonlar »gayrimenkul ile ilgili işlemlerde ( gayrimenkulla: 
temlik ve takyidinde) muamele veya gelir vergisi, el deriştirme 
vergisi, tahsil edebilirler ve ayrıca , tapu siciline tescile mü 
teallik belgelerin damgalanma tasdik mükellefiyetini tayin ede i 
lirler, ve tescile tevessülden evvel harç ve vergilerin avans 
Olarak verileceğine dair ahkâm vazedebilirler .Bunlar amme hu: m 
ahkâmıdır. Ve bundan dolayı Medenî Kanuna mütenazır cevaz veri’, e 
ahkamdır. 

2.922 - Tapu sicilline müteallik resmi senet .tanzim şar1 
T* 1 •   Tapu siciline tescili icap eden ekseri hukuki muamelede * 
bilhassa ,satış,rehir mukaveleleri Medenî Kanun ahkâmine gere, r 
mî senede ballanmaya ihtiyaç gösterir,yani,mukavelelerin hukuku 
muteber olabilmeleri ve tapu siciline tesçil edilebilmeleri iç ~n 
selâlıiyetli üçühcü bir şahıs tarafından (Resmî senet tanzimine o 
lâhiyetli şahıs)akte resmiyet verilmesi mecburidir.Hukuki mu 
lerin resmî senede bağlanması ile onların tescili arasındaki 
tefrik edilmelidir.Kantonlar resmî senet tanzimine selâhiyetl: 
şahıslara tesbit ve onların tapu sicil idareleri ile münasebe4 v.. 
rini tanzim ederler.Bu son münasebetlerde üç öçüzüm yolu düşü: ü- 
lebilir. 

Tapu sicili tutulmasının resmî senet tanziminden tamam- n 
ayrılması veya her iki fonksionun tamamen birleştirilmesi vo ü~ 
hayet,hem Tapu Sicil idarecisinin ve hem de resmî senet tanzimi¬ 
ne selâhiyetli diğer makamların ayni haklara müteallik mukave¬ 
leleri yakabileceği karışık bir sistem. 

Her üç çüzüm şekli de temsil edilme imkânı bulmaktadır. 
a)En sık rastlamanı resmî senet tanzimi ile tapu sicili 
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îutulmasını birbirinden tamamen ayıran sistemdir,ki bu sistemde fca- 
)u sicil idarecisi bizzat resmi senet tanzim edemez ve tanzim etmeğe 
ie mezun değildir. (Bern, luzern, Uri G-larus, Freiburg, Baselşehir) 
Largau, Tessin, 7/aadt, ve îTeunburg (Nöşetal) 

b) Resmi senetlerin ire buna müsteniden tapu siciline tes— 
sillerin tapu sicil idarecisi tarafından yapılmasına mezuniyet veren 
•esini senet tanzimi ve teşçilin bir elde birleştirilmesi şekli, 2ü 
iürich, Schwyz.Solothurn, Appenzell-İnnerrhorden ve Ausserlıorden, 
:antonlarında da tatbikat bulur. 

c/ Geri kalan kantonlarda, tapu sicil idarecisi veya diğer 
)ir memur vasıtasile resmi senet tanzimine imkân veren karışık sistem, 
levcuttur. Yukarı ve aşağı Nidwalden, Zug,3asel köyler, Schaffhausen, 
^arubünden, Thurgau, »Vallis, ve Genf (Cenevre) .Burada kaide olarak 
;araflar resmi senet tanzimi için, müracaat edecek makamıseçmeğe se- 
.ahiyetlidirler. Buna mukabil Kanton Zug (müstesna baller bariç) ve 
Sasel köyler, de tapu sicil idarecisi sadece rehin haklarına müteal- 
.ik resmi senetleri tanzime salahiyetlidir. 

Kanton mevzuatı, Federal mahkame tatbikatına göre; kendi 
antikasında bulunan gayrimenkullere müteallik resmi senetleri sade- 
:e bu mıntıkanın resmi senet tanzim eden şahsın selâhiyetli dahilin¬ 
le oldağunu tesbit edebilir. Böyle bir talimata rağmen diğer bir mm- 
ukanın selahijetli makamına resmi senet tanzim ettirilmişse, bu 
Lükümsüzdür. Bu suretle mukavele batıl sayılır. 

2.93- ALMAN' FEDERAL DEVLETİNDE (FLURBEREİNİGUNG) 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE KADASTRO HİZMETİ 

2.931 ALMANYANIN UMUMİ İDARE VAZİYETİ : 

İkinci cihan harbinden sonra Alman^p'da Federal 
)evlet sistemi kabul olunmuştur. Halen Almanya II Devletten müteşek- 
:ildir. Her Devletin ayrı Parlementosu mevcuttur. Federal kanunlara 
lykırı olmamak şartiyle her türlü kanun yapma selâhiyetine sahip 
ıjan devletler, bu salâhiyetlerini geniş çapta kullanmışlardır. Ha- 
.en kadastro ile arazi toplulaştırması mevzularının sevk ve idaresi- 
ıi Federal Devlet, diğer devletlere terketmiş olduğundan, her öevlğt 
:endine göre mevzuat vaz etmiştir. Federal Devleti teşkil eden dev- 
.erler şunlardır. 

1- Baden-Wüttemberg 2- Bayern 3~Berlin (West) 4-Bremen 
i- Hamburg 6-Hessan 7~ Niedersachsen 8-Nordhein-Westfalen 9-Rheiland-
’îalz 10-Saarland ll-Schleswig-Kolstein, 

Alman Devlet teşkilâtının kuruluşu" kadastro ve arazi top- 
ulaştırması hizmetinin bölünmesine teşir etmektedir. 

2. 
2.932 Arazi toplulaştırması (FLURBEREİNİGUNG)s Arazilerin 

irleşkirilmek suretiyle İslah edilerek ziraate daha çek elverişyi 
ir hale getirilmesini sağlamaktan. Alman zirai ıslâhatının esasını 
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eşkil eden bu kanun sayesinde Almanya da bir nevi toprak reformu 
apılmaktadır. Almanya'da ayrıca Toprak Reformu Kanunu mevcuttur. Bu 
u kanun biraz sert hükümleri ihtiva ettiği için tatbik edilmemek- 
e, yerine Flurbereinigung kanunu tatbikat görmektedir. 

Flurbereinigung mevzuu Almanya'da takriben 100 senelik 
dr maziye sahiptir. Bir çok merhale geçiren bu mevzuu 14-/Temmuz/ 
.953 yılında kabul edilen Federal Kanunla son şeklini almıştır. 
.yrıca her Devlet bu kanunun tatbikatı ile ilgili kanunlara sahip- 
ir. Hizmet İ° 60 nisbetinde kadastro ve tapu, İ° 40 nisbetinde zirai 
)ir hüviyet taşımaktadır. Devlet ile halk bu kanunlar gereğince 
leraber çalışarak bu his met başarılmaktadır. 

Alman zirai reformunun tılsımı bu kanunlar ve tatbikatm- 
ladır.Memleketimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan Toprak 
Reformu Kanunu hazırlanırken bu hususların tetkik edilmesi çok lü¬ 
zumludur. Bu suretle başka devletler tarafından bulunmuş usul ve 
aüesseselerden istifade edilebilir. Flurbereinigung tapu sicilini 
rakından alakadar etmektedir. Arazilerin birleştirilmesi suretile 
aeydana gğlen parsellere naili gereken haklar, terkini icap eden 
/eya muvafakatla değiştirilen haklar, eski kütük sayfalarının ipta_ 
Li, yeni sayfaların açılması ve daha yüzlerce muamele, Flurbereini 
gun'a tabi tutulan sahada yediden kadastro yapılmakla, bu hizmet 
ayrıca ve başlı başına bir kadastro hizmeti de ifade etmektedir. 
Almanlar bu mevzuda çok ileri giderek yeniden teşekkül eden parselin 
lin her kırık noktasının koordinatını hesap etmekte ve ayrıca her 
kırık noktasına beton taş koymaktadırlar, (sadece bu hizmette) 

I4/7/I953 tarihli kanun flurbereinigung hizmetini umumi 
olarak şöyle tarif etmektedir: "Ziraat ve ormancılığın yaratıcılı¬ 
ğını teşvik,dağılmış ve gayri iktisadi gayrimenkul mülkiyetini ye¬ 
ni işlekme icaplarına uygun olarak birleştirerek iktisadi şekil 
vermek ve arazinin ıslahına müteallik diğpr tedbirler vasıtasile 
arazileri daha iyi hale getirmek için girişilen hukukî kadastral 
ve ziraî bir icraattır. 

Edinilen bilgilere nazaran; Almanya'dan başka Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İngiltere,Hollanda, 
İtalya, Norveç, Avusturya, Portekiz, İsveç, İsviçre devletlerinde 
de Flurbereinigung tatbikatı yapılmaktadır. Bu mevzuda o kadar 
çok ileri gidilmişki; her sene Avrupa devletleri kendi aralarına T?i: 
bir enternasyonal konferans tertip etmekte ve yaptıklarını birbirle: 
lerine intikal ettirmektedirler. Bu toplantılar 1955 senesinden 
itibaren yapılagelmektedir. 

Toprak reformu münasebetiyle Tapu ve Kadastro Umum Müdür¬ 
lüğüne tereddüp edecek hizmetin ifa edilebilmesi için Almanya'daki 
bu tatbikat güzel ve faydalı bir kaynak olabilir kanaatindeyim. 

İsviçre'de de Flurbereinigung tatbikat görmekle beraber 
bu devletin ziraat arazisi az olduğundan hizmet değişik şekilde 
organize edilmiştir. 

Bu hale rağmen küçük bir tetkikat sonunda (Arazi toplu¬ 
laştırmasının) zaruretine inanan İsviçre Devletinin, Medeni Kanun 



rümlerine göre bu reformu geçşgkle ştir-emegr^ce ğişi anla yarak*.: yeisi 
rzuat tedvin etmek zorunda kaldığı anla-şş.ı3_maktadar, '"c.;, 

2.933 Kadastro-s 
Kadastro hizmeti Almanya'da önemle ele alınan mevzu- 

•dan biridir. Kadastro vergi ve tapu siciline esas olmak üzere ya- 
.maktadır. Vergi takdiri ve gayrimenkulun hukuki ve hendesi duru¬ 
run tesbiti beraberce yapılmaktadır. 

Alman ittihadından evvel P&rusya devletinde kadastro 
:riben 1826 yılında başlamış ve 1870 yılına kadar devam etmiştir, 
müddet zarfında Almanya'nın kadastrosu tamamen ikmal edilmiştir, 
■ern devletinde ise bu hizmet, bu devlet daha sonra birliğe ilhak 
.uğundan, daha geç başlamış ve fakat bu devletin kadastrosuda ta- 
ıen ikmal edilmiştir/ Bu suretle halen Almanya'da tapu kütüğünde 
'itli bütün gajrimenkullerin haritası mevcuttur. Ancak bugün 
ianya'da eskisinden daha çok kadastro idaresi mevcuttur. Bunun se- 
d aşağıda arz olunacaktır. 

Almanya'da tamamen teknik esaslara bağlanan kadastro 
■gi mülahazası ile 1826 yılında başlamıştır. 1870 yılında buğünki 
amdaki tapu sicili meydana getirilmeğe ve tapu sicil nizamnamesi- 
. kabulü üzerine hukuki netice tevlit edecek kadastro yapımına baş¬ 
mış ve eski paftalarda sicile mesnek ittihaz olunmuştur. Bazı ka- 
tro müdürlüklerinde 1826, 1829 tarihli kadastro paftaları mevcut 
p, muameleye esas ittihaz edilmektedir. 

2.934 ALMANYA DA YENİLEME' AMBLİYLSİ : 
1826 yılında başlayıp 1870 yılında vaz geçilen usule 

e yapılan kadastro (Bu usul ile bütün Almanya'nın kadastrosu ya- 
mıştır.) vergi mülahazası ön plâna alınarak yapıldığından, o za- 
m en son teknik ktokân ve görüşlerine uymasına rağmen bu günün 
iyaçlarına tamamen cevap veremediğinden kifayetsiz ve hatta yan- 
olarak kabul edilmekte ve revizyonu yapılmaktadır. Bu gün 

anya'da faaliyette bulunan 444 fiili ve 55 yardımcı ve 22 komunal 
astro müdürlüğü revizyon ile tapu feh işlerinim ve imâr hizmeti- 
yapmak üzere vazifelidir. 

Almanya'da yenileme (revizyon) aşağıda arzedilen se- 
lere istinaden yapılmaktadır. 

1- Arazinin kıymetlenmesi sebebiyle mevcut kadastro paf_ 
mm ihtiyacı karşılayamaması ve büyük mikyasta harita tanzimi 
buriyeti. 

2- Yanlış ölçü neticesinde tersim edilen paftaların ye- 
enmesi ( 1826 yılından 1870 yılma kadar paftalar yanlış olduğun-*- 
bu sebebe istinaden yenilenmektedir. ) Bu tarihten sonra yapı- 
kadastroda da yanlışlık mevcuttur. 

3- Tekniğin ilerlemesi sebebiyle yeni usullere göre ka- 
tro yapımı . 

4- Poligon ve sınır işaretlerinin kaybolması, yol,ka- 
, binalar v.s. gibi tesislerin yapılması sebebiyle eski kadastro— 
tatbik kabiliyetini kaybetmesi . 

5- Paftaların çok kullanılma sebebiyle eskimiş olması. 
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Bu sebeplerdendolayı Almanya'nın kadastrosu yenilenmektedir, 
Hattal870.yılından sonra yenilemek maksadile yapılan kadastroda da y 
yanlışlıklar tesbit edildiğinden, bu gün mevzii olarak bu kadastro¬ 
da yenilenmektedir. 

Almanya'da bu yanlışlık tabii karşılanmakta ve kadastro; haya¬ 
ti, yaşıyan bir faaliyet olup, bir defa yapılmakla bitmeyip, her za¬ 
man yenilenmesi zaruri olan yaşıyan bir devlet hizmeti şeklinde izah 
edilerek, yanlışlığın ilmi izahi yapılmaktadır. 

Yenileme ameliyesine başlanırken ilk defa eksi poligon nekta- 
larından istifade edilmektedir. Bu noktalar bulunamazsa veya yanlış 
olduğu anlaşılırsa, bu takdirde yeniden poligon şebekesi tanzim edil¬ 
mekte ve yeni ölçü, yapılmaktadır. 

Kadastronun yenilenmesi için ayrı bir kanunları yoktur. Kadas¬ 
tro mevzuatına uyularak yenileme yapılmaktadır. Esasen kadastronun 
yenilenmesi sırasında bulunan yanlışlıkların alakılıların muvafakati 
dahi alınmadan tashih edildiği ifade edilmiştir . Yenileme sırasında 
tesbit edilen yanlışlıklar plân ve ölçü sebebiyle mevdana geldiği ve 
gayrâm&nkul arazi üzerinde hep aynı kalacağı ve aynı hudııtlarıiihtiva 
edeceği mülahazası ile tashihat resen yapılmaktadır. Bu tashiha-t mü¬ 
nasebetiyle hakkı muhtel olduğu sebebiyle idari makamlar aleyhine 
dava açmak salahiyeti mevcut değildir, alakalılar umumi hükümler dai- 
resinde birbirlerini dava edebilmektedirler. 

Yenileme neticesinde birçok gayrimenkulün yüzölçümleri değiş¬ 
mektedir. Ancak yüz ölçümünün değişmesi hukuki bir netice tevlit et¬ 
memektedir. Alman tapu hukukuna göre; gayrihıenkülün vasıf ve hukuki 
durumu ( Rechtliche Angebe) Hukuki beyan ve (beschribende Angebe) 
tasviri beyan diye iki kısma ayrılmaktadır. $esctıreibende Angebe di¬ 
ye adlandırdıkları gayrimenkulü tasvir ve tanınmasına müteallik hu¬ 
suslar meyanına vergi ve hane numarası , cadde ve sokak isme, ada ve 
parsel gayrimenkulün vasfı (tarla, çayır,ev, bağ v.s. )ve nihayet 
yüz ölçümü girmektedir. Devlet, tapu hukukuna göre (beschreihende' 
Angebe) diye tavsif edilen bu hususları gayrimenkulü tanıtıcı vasıf¬ 
lar' diye kabul ederek bu mevzudan dolayı hukuku mesuliyeti deruhte 
etmemektedir. Bu suretle devlet gayrimenkulün tapu kütüğünde yazılı 
yf.z ölç imünü garanti etmemektedir, yüz ölçümünün devletin hukuki 
mesuliyeti meyanınııa girip girmiyeceği hususu eskiden Almanya'da mü- 
ISkaşa mevzuu olmuş ve nihayet 12.Bebruer.1910 tarihinde Pederal Yük- 
kek mahkeme tarafından verilen kararla bu husus kesinleşerek, gayri¬ 
menkulün tapu kütük ve plânında yazılı yüz ölçümünün gayrimenkulu ta¬ 
nıtan bir unsur olup, hukuki bir netice tevlit etmeyeceği kabul edil¬ 
miştir. Bu mevzuda Alman Medeni Kanununun 892.maddesinden de istifa¬ 
de edildiği söylenmektedir. 

Bu hükme rağmen, temliki yapılan bir gayrimenkul , henüz 
revizyonu bitmemiş veya yapılmamış bir mıntıkada bulunuyorsa, noter 
huzurunda akit yapılırken, noter taraflara, bu gayrimenkulün henüz 
jrfejni kadaD+roeuıiun yapılmadığına.* paftada görülen gayrimenkulün 
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aritasıııın yanlış olabileceğini ikaz etmekle beraber, bu hususu da 
esmi senede dercedilmektedir. (Y/estfalen devletinde) . Hatta bu mev-
uda daha ileri gidilerek,'Alman Yüksek Federal mahkemesinin yukarıda 
rz ettiğim kararı muvacehesinde,en son usul ve teknik imkanlara göre 
apılan kadastro neticesinde bulunan yeni yüz ölçümü sicile yazılmak- 
a beraber, devletin hukuki mesuliyeti altında bulunmamaktadır. 

1955 senesine kadar Federal Devlet hizmetleri meyanmda bu-
unan, kadastro, bu tarihten sonra Federe devletlere devredilmiştir, 
alen her devlet kendi istediği şekilde kadastro hizmetlerini sevk ve 
dare etmektedir. 3u bakımdan Almanya'da değişik tatbikat görmek müm- 
ündür. Kadastro Müdürlükleri aynı zamanda tapu fen hizmetini de ifa 
tmektedir. İmâr hizmetleri ayrı makamlar tarafından görülmekte olup, 
çalarında sıkı bir işbirliği tesis edilmiştir.( Büyük şehirlerde), 
üçük şehirlerde imar ve kadastro hizmeti bir idarede toplanmıştır. 

2.935 Kıymet Takdiri s Kadastro. Almanya'da aynı zamanda ara- 
inin hakiki kıymetini tesbit için de yapılmaktadır. Kıymet tesbiti 
2 gayrimenkulun hukuki durumu bir arada yürütülmektedir. Bundan do- 
ayı kadastro kanunlarında gayrumenkullerin kıymetinin tesbitine dair 
ikümler de yer almaktadır. Sadece arazinin kıymeti tesbit edilmekte, 
İmaların kıymeti takdir edilmemektedir. (Bu anlamda ) kıymet takdiri ma 
aliye memurları tarafından yapılmaktadır. Tamamen ilmi esaslara isti— 
aden arazilerin mütehassıs elemanlar tarafından kıymeti takdir edil- 
sktedir. Bütün bu hizmetlerin neticesinde muayyen bir arazi parçasının 
m 1-Eski Kadastro paftası 2-Revizyondan sonra yeni paftası 3-Arazi- 
Ln kıymet takdiri paftası 4-Flurbereinigung ön (plânı) paftası 5~ 
Lurbereinigung esas paftası . ( Bu pafta kesinleştikten sonra kadastro 
ro paftası yerine kaim olmaktadır.) meydana gelmektedir. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim. 
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3.O-YURTİÇİ İMKANİAHIî 

Harita» Tapu? Kadastro ile ilgili olan kuruluşların 
bu günkü imkânlarla yılda yapabilecekleri hizmetler aşağıda gös¬ 
terilini ştir. 

3»1-Harita İşleri 

3.1.1- 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita Nirengi 100 paf¬ 
ta' kıymetlendirme 100 pafta 

3*1.2- 1/5.000 ölçekli Topoörafik Harita Nirengi 13.000 
Hu2. kıymetlendirme 19*700 Km2. 

3.1.3- 1/1000 ölçekli Şehir Haritaları 

1-Fotoğrametri Metodu ile 21.600 hektar. 
2-Yersel metodla 20.000 hektar -

3.1.4- Toprak Tevzi Haritaları 3200 Km2. 

3*1.5- Mevcut resimlerden yararlanarak 1/5000 ölçekli ha¬ 
rita yapımı 500 Km2. 

3.1.6- Tahvil Haritaları 
1/50.000 \ 
1/100.000j 35 pafta 
1/250.000) 

3.2- Şehir Kadastrosu ve Tapulama 

3'.-2vl- Şehir Kadastrosu 55.000 parsel 

3.2.2- Tapulama 

1-1/5.000 ölçekli topoğrafik haritalardan yararla¬ 
narak tapulama 5.000 Km2. 

2- Yersel metodla tapulama 1250 Km2. 

3.3- Hava Fotoğrafları 

3.3.1-1/25•000 den büyük ölçekli hava fotoğrafları 
45.000 Hn2. 

3.3.2- 1/25.000 den küçük ölçekli hava fotoğrafları 
15.000 Km2. 



-70-

4.0- ÜRİ/İİL PROGRAMI: 

4.0- Genci Politilen : 
Sektör ...lanı kapsanma gir .n iı- ri+a, tapu ve kadast¬ 

ro yapan kurulukların Genel P /litikuları. 

» 

4•11-Harita Genel Müdürlüğü : 
657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü Kanunu ile bu kanu¬ 

nun bazı maddelerini tadil eden 203 sayılı kanuna uygun olarak , 
başka M.S.B. hizmetleri olmak üzere diğer Bakanlıklara resmî sek¬ 
töre yapılacak olan harita ve harita ile ilgili bilgilerin memle¬ 
ket ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir durumda yürütülmesini 
düzenlemek ve bunun için: 

a) Silâhlı Kuvvetler ihtiyaçları: 
1- 1/25.000 ölçekli haritaların tamamlanması, 
2- İlevcut 1/25.000 ölçekli Haritalardan tahvil suretiyle 

l/lOO.OOO İlklerin tamamlanması, 
3- Avnupa mebdeine göre ve l/lOO.OOO ölçekli haritalardan 

tahvilen 1/250.000 1 iklerin tamamlanması, 
4- Kski yıllarda yapılmış olan 1/25.000 ölçekli haritala¬ 

rın 1967-68 yılından itibaren revizyonlarına başlanması , 
5- Nato standartlarına uygun ve silâhli kuvvetler ihtiyacına 

cevap verecek 1/50.000 ölçekli haritaların 2. Beş Yıllık İlân dev¬ 
resi içinde tahvilen yapım ve basımları, 

6- Manyatik ölçülere devamla, bunlara ait Haritaların ha¬ 
zırlanması, 

7- Gravimetrik ölçülere devamla bunlara ait haritaların 
hazırlanması, 

8-Her yıl periyodik olarak yapılan yasak bölge hava seyir 
haritalarının alınacak direktif ve dokümanlara göre tersim reviz¬ 
yonları ve basılmaları, 

9- Silâhlı Kuvvetlerin isteklerine uygun olarak Liman ,mey¬ 
dan ve tesisleri için büyük mikyaslı harita ve plânların yapılma¬ 
sı , 

10- Hava Kuvvetleri Haritalarının yapılması, 
11- Geodetik muvazeneler(Şakul sapmaları gözönüne alınarak) 

bütün memeleketin nirengi muvazeierinin yeniden yapılması, 

b)Bakanlıklar ve risnî devlet müesseseler! ihtiyaçları: 

1-Memleket kalkınması ile ilgili foto&raıik kadastral stan¬ 
dart 1/5.000 ölçekli metaleket haritalarının yapılması, 

2-Eundan evvel fotogrametrik olarak programlanan l/lOOO ölçek¬ 
li şehir imâr haritalarının tamamlanması, 
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3- 1/5.000 ölçekli Maden Arama Rtüd ve Baraj rezervuar ha¬ 
ritalarının yapılması, 

4-İhtiyaca göre 1/2000, I/4.OOO yol güzergâh haritalarının 
yapılması, 

5-Orman amenajman çalışmaları için orüıanlık sahaların hava 
dan fotoğratlanması, 

6-Mevcut hava fotoğraflarının isteklere uygun teksir edil¬ 
meleri, 

7-1/25*000 ölçekli haritalarla ilgili olarak memleket hiz¬ 
metlerine yararlı ve gizliliği olmayan (özel tip ) haritanın ha¬ 
zırlanması ve bir plân dahilinde basımlarının yapılması , 

8-Müessesalerin biinyevi mahiyetteki harita çalışmalarına 
mesnet teşkil edecek nirengi ve nivelman değer isteklerinin usul 
vş nizamlara uygun olarak verilmesi, 

4~« 12-TAFTJ-KADASTRO GJKTh lltİDT Ltfctf s 

Kapsam ve önemi; 
Medenî Kanunumuz ve ilgili aifaer kanun nizamname ve 

yönetmelikler uyarınca: 

1-Özel vt Tüzelkişilerin tasarrufları altında buluna 
gelmekte olan bütün tapulu ve tapusuz taşınmazmallara ait ,özel - 
likle 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ve 509 sayılı 
Tapulama Kanunu uygulamaları ile yeni modern tapu Sicillerinin 
düzenlenmesi , 

2-Taşınmazmallarla ilişkin mülkiyet ve mülkiyetten 
gayri aynî haklarla akit, tescil ve bilcümle işlemlerin yürütül¬ 
mesi, 

3-Tesis edilmiş tapu sicilleri üzerindeki hukukî ve 
fennî değişikliklerle ilişkin işlemleri yürütmek,yaşatmak ve tapu 
kütüklerinin ve kadastro plânlarının her türlü fennî ve hukukî 
belgelerinin arşivleme ve muhafaza edilmek suretiyle Anayasamızın 
ve demokratik düzenimizin temel ve kaçınılmaz haklarından saydığı 
mülkiyet hakkını ve mülk emniyetini devlet teminatına kavuşturarak: 

a)Toprak Reformu ve arazi toplulaştırılması uygulan¬ 
malarında , 

b)îmâr işlerinin yürütülmesinde, 
c)Toprakın sulama,islâh tevzii ve en iyi şekilde kul¬ 

lanılmasında 

i) Vergi adaletinin saklanmasında ve millî gelir kay¬ 
bının önlenmesinde, 

e)Sosyal düzenin huzura kavuşturulmasında, 
f) Taşmmazmal servet ve plâsmanın en emin şekilde ko¬ 

runmasında, 



g) Memleket kalkınmasında bütün kamu kuruluşlarının plân 
ilkelerine ulaştırılmasında temel ihtiyaç olarak bilinen ve beli¬ 
ren k«dastro-Tapul'ama hizmetlerinin kalkınma plânı hedeflerine 
uygun şekilde sağlanabilecek imkânlarla belirli ve en kısa süre 
içerisinde gerçekleştirilmesi ve bu maksatla 2997 sayılı teşkilât 
ve vazifeleri kanunu ile tek sorumlu ve görevli kılman tapu ve 
kadastro genel müdürlüsünü bu hizmetlerin ifasında memleket ihti¬ 
yaçlarını zamanında ve yerinde karşılıyabilecek bir seviyeye çı - 
kartılmasmda gerekli ve zorumla olacak imkânlara kavuşturulması¬ 
nın 2» £ iş Yıllak Plân içerisinde gerçekleştirilmesi, öngörülmüş¬ 
tür . 

u 2G-ULMACAK POLİTİKA: 
1-Hizmet yerlerinin seçiminde gerçekli ve enrasyonel bir 

görüşün ışie.1 altında hizmet darılımı yapılacaktır .Bu maksatla, 

2-Kamu kuruluşlarının, özellikle plân hedeflerine uygun is¬ 
teklerine , 

3-Toprak reformu, toprak tevzi ve toprak İslahının kadastro- 
suz-Tapulamasız yapılması düşünüleni e d iğ ind en bu maksatlar için ge¬ 
rekli olacak kadastro-Tapulama ihtiyaçlarına öncelik ve ivedilik 
verilmesi öngörülmüştür. 

4-Plân uygulamasında gerekli olan bölgesel dağılımların müm¬ 
kün mertebe toplulaştır ılması ve zor unluk olmadıkça küçük 'ünitele¬ 
re gidilmemesi öngörülmüştür. 

5-Tapulama ve kadastronun 20 yıllık süre içerinde gerçekleş¬ 
mesi amaciyle düşünülmüş ,düzenlenmiş tedbir ve saflanacak imkân¬ 
larla artacak iş gücü, en rasyonel ve ekonomik ve memleket gerçek¬ 
lerini uygun olarak dağılmış ve Beş Yıllık plânlar içerisinde plân¬ 
lanmış bölgesel çalışmalar içerisinde plân hedeflerine ulaşılacak¬ 
tır . 

6- Tapulama- Kadastro hizmetlerini 20 senelik süre içerisin¬ 
de bitirilmek amaç i yİ e yeni gerekçelere göre düzenlenmiş parsel 
Kn2. birimlerine bağlı olarak gerekli olacak yeni organizasyon ana¬ 
lizlere dayanan finansman ihtiyaçları,personelin sayısı, sosyal 
ihtiyacı ve genel politikası gerçekçi görüşlere uygun şekilde ye- 
r. .den düzenlenecektir. 

7-Yapılmış olan kadastro—tapulamanın eskimelerini önliyerek 
yaşatılmasını ve muhafazasını sağlamak amaciyle gerekli görülen 
bağımsız , daimî organizasyon kurulacak ve bu organizasyon hizme¬ 
tin gerektireceği nitelikte imkânlara kavuşturacaktır. 

4.1 3-TOPRAK İShAh OhhBh İ.PT~'İT.L7u7; 

1-Hazine adına tapuda tescil edilmiş bulunan tarıma 
elverişli, tapulama görmüşse arazinin ölçüsüne itibar olunarak da¬ 
ğıtımı yapılır. 
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2- Köy envanter ekiplerinin özel metodla değerlendirilme¬ 
siyle ve toprak komisyonlarının mahallî incelemesiyle topraklan¬ 
dırma ve yerleştirme bakımından imkânlı olduğu anlaşılan köy,ta¬ 
pulama görmemişse veya tapulama dışında bırakılmışsa toprak dağı¬ 
tımı fonksiyonunu ifa edilmek amacı ile köyün kadostral ve münha- 
nili haritası ve belirtilmesi yapılarak Hazine ile şahıs arazisi 
bir birinden ayrılır. Hazine arazisi tapuya tescil ettirilir. 

Böylece köydeki topraksız veya az topraklı çiftçi kesin 
olarak meydana çıkar. 

3-Çıkan Hazine arazisi köyde mevcut topraksızları ekonomik 
yönden etkiliyecek miktarda ise o zaman bu haritalardan arazi tas¬ 
nifi kabiliyet sınıflarının tesbiti için toprak ekipleri, toprak 
ve su developmanı için uygulanacak±xrx pojeler bakımından istifade 
ediliri Bu imkânları sağlamayan köylere uygulama bakımından priori- 
te değeri sıralar verilerek zaman,masraf ve eleman tasarrufu sağla¬ 
nır ve bu köylerdeki Hazine arazisi dağıtımı sırası gelinceye ka¬ 
dar Maliye aracılımı ile muhtaç çiftçilere kiraya verilir. 

4- Şümullü kırsal olan plânlamasının fiziksel ve ekonomik 
plânlama bölümünde gerekli projeler yapımına elverişli harita alımı 
işine ihtiyaç hasıl olmaktadır. 

5- örnek köy kurma çalışmalarında köy yerlerinin seçiminde 
özel nitelikte Harita yapımı gerekmektedir. 

Toprak ve iskân işleri Genci Müdürlüsünün aslî görevleii 
topraklandırma ve iskândır.Bu hizmetleri yapabilmek için ihtiyaç 
duyulan Hazine arazisini kendisi bulmak zorundadır.Bu işlemlerin 
hız vo amacına tapulama hız ve amacı uymamaktadır. 

Köy kalkınmasının sosyal ve ekonomik yönü büyük ölçüde bu 
çalışmalara dayandırılmış ve toprak iskân işleri genel müdürlüğü 
de çok yönlü olan köy kalkınmasının bu özelliğine uygun olarak ör¬ 
gütlenmiştir .Bu bakımdan Harita yapma dolayısiyle topraklandırma 
ve iskân işimizi yalnızca kuru toprak dağıtmak şeklinde görmemek ve 
hükümet programında yer alan şekliyle değerlendirmek zorunlugu 
vardır. 

Halen 65 Toprak Komisyonu yurt yüzeyne jaygın olarak faali¬ 
yette bulunmaktadır, bunlardan 40 Toprak Komisyonunu Köy en vanter 
etütlerinin d^berlendirme sonuçlarına göre imkânlı görülen yerler¬ 
de mülkiyet tesbiti işlerinde, diber 25 Toprak ^omisyonu da Genel 
luüdürlüfoün yukarıda belirtilen plân ve proje uygulaması işlerinde 
çalışmaları 1967 ve 2. Beş Yıllık Plân için hazırlanan ön projeler¬ 
le saptanmıştır.Hazırlanan bu ön projeler gerekince 40 toprak ko¬ 
misyonunun yıllık kapasitesi şu- şekilde tosbit edilmiştir. 
Kadastral olarak ölçülüp Tahsis edilecek Hazine adına 
haritası yapılacak arazi mor 'a tescil edilecek 

—mmmmm———— d J-J CÂ /U j 

3200.000 Dönüm 1000000 dönüm 400000 dönüm 
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Bu miktarlar : Beş Yıllık plân döneminde her yıl tahakkuk 
ettiriLecektir.Her yıl Hazine adına tescil ettirilecek 400000 dö¬ 
nüm ar îzir.in elverişli olan 10 köyünde plân ve projeye bağlı top¬ 
rak da^ıtrmı yapılacaktır. 

4 „ j 4- İLLER BANKASI HARİTA ıŞLLEİ İLİ İLGİLİ GLIEL POLİTİ¬ 
KASI; 

Belediyesi bulunan bütün şehir ve kasabaların imâr plânları, 
içme saları , elektriklendirme ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerini 
nin çeşitli projelerine esas ve altlık olacak şehir ve kasaba hali¬ 
hazır îaritalarmın vaktinde de bir program dahilinde hazırlanması¬ 
nı sağlamaktır. 

a.Bu maksatla yıllık programdaki işlerden kapasite içinde¬ 
ki öne:alileri İller Bankasının kendi komisyonlarında, 

b.Programdaki di^er çogumlugu teşkil eden işler ise müteah¬ 
hitleri ihale suretiyle yaptırılmaktadır. 

c-Bir kısım büyük şehirlerin hali hazır haritaları ise Harita 
Gn.Md. lüğü ve Tapu ve Kadastro Gn.Md.lügünce kapasitelerinin müsaa 
adesi .ıisbetinde İller Bankası namına foto^rametrik olarak yapılma¬ 
makta ve bu işlerin nirengi ve bütünlemeleri ise gene İller Banka¬ 
sının Komisyonlarınca yürütülmektedir. 

S)Yapılan Haritaların çeşitli safhalarındaki kontrol ve ta¬ 
kip .işleri ise İller Bankası Bölge Müdürlüklerindeki veya merkez¬ 
deki Kari.ua ve Kadastro mühendisleri ile İmâr İskân Bakanlığı kont¬ 
rol münenmişlerince yapılmaktadır. 

4-0- YURD İÇİ TALEP PROJSKSİYONLARI 
/ .21- GENEL HEDEFLER 

Çok sınırlı sayıda olan istatistiki bölgilerin irdelenmesi 
sonucunda yaklaşık olarak t a pullanacak arazi 4#2.000 Km 2. ve Şehir 
Kadastrosu yapılacak parsel (3^J34?000) adet olarak tesbit edil¬ 
miştir , 

Birinci Beş yıllık Plân Uygulama sonunda plân süresince sağ¬ 
lanmış sonuçlara kıyasla (60.000) Km2.1ik tapulama ve (1.069.000) 
parsel.ik Şehir Kadastrosu işlerinin bitirilmiş olacağı düşünülmüş 
ve art. kalan (327,000) Km 2.1ik Tapulama ve (2.265.000) parsellik 
Kadastro işlerinin, Birinici beş yıllık Planda bitirilmiş 20 sene¬ 
lik bir parspektif içerisinde bitirilmesi ön görülmüştür. 

4.2.2. YILLIK HEDERLER 
Öncelik verilen kamu isteklerinin dışında artan yıl«r- 

lık ües'ititâ güçü beş yıllık süre içinde yıllık uygulama bölgelerine 
göre dağıtılacaktır. 

4.2.3- Beş yıllık süre içinde ulaşılacak hedef ve gerçekleş¬ 
tirilecek üretim yıllara göre düzenlenmiştir. 
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4.. 
4 .3- ÜRETİM HEDEFLERİ PROJEKSİYONU 
S.l l/500t Ölçekli Topografik Harita 

T 1 a r Haritası yapılacak olan 
Km 2. 

1955 -1957 
195 3 
1969 
197 
1971 
1972 

Toplam 

6€.000 
11. 700 
12.600 

13.500 
15.500 
17.100 

130. 5»0 

1973-1977 
1978-1982 

Toplam 96.000 
110.000 

GENEL TOPLAM 335.500 

4.3.2 TfîPSTLAMA (ARAZİ KADASTROSU) 
Yıllar 

1950-1967 
1968 

1970 
1971 
1972 

tapulaması yapılacak olan 
 Km 2.  

75.000 
9.100 

13.100 
15.900 
17.800 
19.500 

T o p a m 

197^-1977 
1978-1982 
Genel toplam 

Yıl]ar 

Toplam 

150.500 

120.000 
131.500 
402.000 

4.3. 

196 7 
1.968 
1969 
1970 
1971 
1972 

ŞEHİR KADASTROSU 
Şehir Kadastrosu yapılacak olanın 
 parsel sayısı  

1.#69,000 
100.000 

107.000 
114.000 
121.00i 
138.000 

Doplam 
1973-1977 
1976.1982 

Toplam 
1. 649.000 

835.000 
856.000 

Een~l topli :m 3.334.00i 
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4*34- Şehir haritaları 

Yıllar Şehir haritası yapılacak kasabaların 
sayısı :  

1967 1094 
1968 80 
1969 80 
1970 80 
1971 80 

 1972  81 
Toplam 1494 

4*35- Toprak Tevzii Haritaları 

Yıllar Toprak Tevzii Haritası yapılacak arazi 
    En 2 ♦  
1967 .... 
1968 ' 3200 
1969 3200 
1970 3200 
1971 3200 
1972 3200, 

Yekun 16.00D 
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4.4- Uygulanması gereken yeni teknoloji 

■4.41- Harita-Tapu-Kadastro Sektörünün gerek iç ve gerekse diğer 
sektörlerle ilişgilerinin organizasyonu ve çalışmaların programlan¬ 
ması sırasında uygulanacak yıllık programların sonuçlandırılmasının 
veya diğer sektör isteklerinin yerinde, zamanında ve yeter nitelikte 
yapılabilmesinin sağlanabilmesi amaçları ile,zamanın gelişmiş ve ge¬ 
liştirilecek nitelikler gösteren teknolojik ilerlemelerinden yarar¬ 
lanılması daima göz önünde tutulmalıdır. 

Bu maksadla: 
1)Çeşitli sektorlerce ayrı nitelikler taşır gibi görülerek ayrı 

ayrı yürütülegelmekte olan hizmetlerin Harita-Tapu-Kadastro sektörü 
hizmetleri ile uzak ve yakın ilişkileri incelenmeye tabi tutulmalı¬ 
dır. Tesbit edilecek ve ortak nitelik taşıyan hizmetlerin hizmetin 
ağırlığının bulunduğu ve özellikle ve tahsisen görevli sektör hiz¬ 
met çevresi içerisine alınarak, uygulanmakta olan metod ve usullerin: 

a)Kullanılma kapsamı 
b) Kullanma yönleri 
c)Taşıdığı niteliklerin 

■Teknolojinin gelişmelerine parelel olarak değiştirilmeleri, geliş¬ 
tirilmeleri etütleri yapılmalı ve faydalı görülenlerden yararlanıl¬ 
malıdır . 

Özellikle: 
Gerek memleket kadastrosunun sür 'atle bitirilmesi ve gerekse mem¬ 

leketimiz için toprak reformu çerçevesi içerisinde gün geçtikçe önem 
kazanan Arazi-toplulaştırılmasmın yürütülebilmesi ve arada kadast¬ 
ro ihtiyacının zorunluluğu yönleri dikkate alınarak Ortay Foto-Ha- 
rita, Elektronik gelişmeler gibi imkân ve gelişmeler dikkatle izle¬ 
nerek gerekli olabilecek imkânlardan yararlanılmalıdır. 

2)Sektörün iç hizmet çalışmalarının çeşitli dallarında ( îdarî-Tek- 
nik- Tasarrufî) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü elektronik bilgi 
işlemi merkezinin imkânlarından yararlanılarak merkezî bir organi¬ 
zasyon içerisinde imkânlar nisbetinde mekanizasyona gidilerek tek¬ 
nolojik gelişmelerden yararlanılmasına çalışılmalıdır. 

3)Sektörün gerek idari ve gerekse tasarruf! ve teknik yönlerini 
kapsayan konçlarında zorunluluk duyulan merkezi ve mahallî arşiv ve 
dosyalamanın ve özellikle tapu işlemlerinin yürütülmesinde merkezi 
Mahallî organizasyon bağlantısının mikrofilm ve elektronik- mekanik» 
makinelerin imkân ve gelişmelerinden de yararlanılması sağlanmalıdır 
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5- latırım Programı: 
5.1-Eklenecek yeni kapasiteler 

5.2- YATIRIM PROGRAMI : 

5.21- Makine,Teçhizat ve malzeme yatırımı 

5.211 Harita G-enel Müdürlümü 
Yıllar 

1968 

1969 

1970 

1 
n 

it 

tt 

Alınacak Alet ve Malzeme ade~ 
Kıymetlendirme aleti (2 adet) 
Ko or d ine t ogr af 

Kıymetlendirme aleti (1 adet) 
Fotomekanik cihazları 

Geofizik aletleri " 

1.Basım,tersim,kıymetlendirme 
ve fotoğraf malzemeleri ile 
yukarıda isimleri geçen alet 
ve makinelerin yedek parçalarının 
temini. „ 
2.Kullanma ve eskimeden ötürü 
zamanla kullanılamayacak bilumum 
alet ve motorlu araçların yerine 
yenilerinin alınması 

at: 
*800.000 TL. 

50.000 TL. 

800.000 TL. 
1.000.000 TL. 

800.000 TL, 

1.000.000 TL, 

1971 

1972 

" 500,000 TL, 

" 500.000 TL, 

5.212- TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:(ekli cedvelde gösteril 
miştir.) 

5.213- TOPSAK VE İSKÂK İŞLERİ GEKEL 

a)Toprak tevzi h 1 r i tpİ ri 
ML? 

1968 yılı y tırı.. gidirleri 379.290 TL. 

1969 it İt İt 239.200 TL. 

1970 tt tt rt 400.000 TL. 

1971 tt ıt rt 211.900 TL. 
1972 İt II II 204.700 TL. 

b)200 : 
Toplam 

köyün imâr haritaları için 
1.43b.09O mı 

_L JJ 0 

1968 
1969 

yılık yatırım giderleri 
II tt tt 

500.000 

> 400.000 

TL. 

TL. 

1970 ît tt II 40c.000 rn-r 
_L U 0 

1971 Tl İt II 500.000 TL , 
1972 İt tt it 550.000 TL* 

Toplam 2.450.000 tl: 

5•214-İLLER BARKASI: 
Yalnız hizmet yatırımı mevcuttur. 

5.22- Hizmet giderleri (Yoktur) 
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I Yıllar j 1968 ! 
...,, . „  . ] 

1969 1970 1-971 ^ 1972 

Tapulama 21.000.000 1 25.000.000: 30.000.00C 35.800.000i 42.000.000 
~ 

Kadastro 6.000.000 6.000.000 7.000.00C 7.500.000 8.000.000 

Nirengi 4.521.000 
I 

5.426.000 6.047.000 6.574.000 7.083.000 

Toplam 31.521.000 36.926.000 43.047.000 
I 

49.874.000 57.083.000 
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5 . 223-T0ERAK İ5LMRİ OSÜLL MÜDÖBLÜĞtj: 
a) 
1968 200.000 TL. 
1969 200.000 TL. 
1970 200.000 TL. 
1971 200.000 TL. 
1972 200.000 TL. 

Toplam 1.000.000 TL. 

b) Personel 
1968 1.500.000 TL. 
196S 2.150.000 TL? 
1970 2.750.000 TL. 
1971 3.600.000 TL. 
1972 4.200.000 TL. 

Toplam 14-200.000 

Bu. programın Topr 4 Vv Ic.i/'n İşleri Genel Müdürlüğü ve İller 
Bankasınca müştereken gözden geçirilerek gerekliliğinin tesbiti 
faydalı ve lüzumludur. 

5.224-İller bankası 80 şehir ve kasabanın halihazır haritası 
için yılda 8.000.000 hizmet yatırımında bulunacaktır. 
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6.t SA&AS.AOAK FAİ2SLBB 

6 .1. KAS AS TE O HİZMETİNİN PAYDASI VE DİĞER 
SEKTÖRLERE ETKİSİ 

6.11 GİRİŞ 
Kadastro memleketinizin hayati konularını teşkil eden toprakla 

ilişkin yatırımların gerçekleşmesi için bir 'ALT YATIRIM" olarak 
*erek doktrinde ve gerekse tatbikatta, bu işlerle meşgul olanlar ta¬ 
rafından genellikle kabul edilmelidir. Gerçekten, kadastro kalkınma 
ALânımımızda da bu açıda değerlendirilmiştir. Kadastronun hizmetinin 
jnemi ve diğer sektörlere etkisi alt yatırım olarak kabulünü icabet- 
;irmektedir. 

Bu yazıdaki kadastro deyimi, 2613 sayılı kanun gereğince şehir- 
.erde yapılan kadastro ve 5*9 sayılı kanun gereğince il ve.ilce bele- 
.iye sınırı dışmdâ yapılan (köylerde) tapulama sonunda meydana getirt¬ 
en kadastral,topografik-kadastral haritalar ile Tapu Sicilli anlamında 
ullanıl maktadır. 

Kadastro aşağıda açaklandıgı veçhile devlet hizmetinde ve yatı- 
’imların gerçekleşmesinde önem taşımakta ve diğer sektörlere etki yap- 
iaktadır. 

6.12 TARIM SEKTÖRÜNE ETKİSİ 
1- TOPRAK REFORMU VEYA TARIM REFORMU: 
Bu gün memleketimizde önemle üzerinde durulan konuların başında 

o arak. ıref orrnu veya tarım reformu gelmektedir . Vatandaşların $70 nin 
ırazideh geçimini sagladı&ını düşünülürse, konunun önemi kendiligin- 
len meydana çıkmaktadır. 

Toprak reformu veya Tarım reformu şeklinde adlandırılacak bir ka~ 
.unuyasama organı tarafından edildiği ve tatbikatına geçildiği taktir- 
e, bir hizmetin ifası için reformun yapılaca&ı bölgelerin kadastrosunu! 
ncelikie ele alınması gerekmektedir.Kadastrosuz her toprak reformu ger- 
ekleşmesi her zaman hayal olacaktır, Nitekim batıda yüzlerce sene ev- 
el yapılan bu reformlar mutlaka kadastroya istinat ettirilmiştir. 

Devlet, Arazi envanterini yapmadan yani re.forma konu olacak arazi-
erinin yüz ölçümü ve diöer niteliklerini bilmeden ve şahıs arazilerini 
esbit etmeden bu hizmeti gerçekleştirmeğe muktedir oLamaz bu husus hü- 
umet programında da aynen bu *3kilde yer almıştır.(Hükümet programı 
ahife: 33) Bu zorunluluk kadastronun faidesini ziyadesiyle izaha kafi 
eİmektedir. 

2- Arazi TOPLGTÜaŞIlRILMASI: 
Toprak veya tarım reformunun yanında arazi toplulaştırılmasmın 

emleketin tarım alanındaki kalkınmasında önemli bir rol eynıyaca6ı 
ir gerçektir. Batıcda artık toprak reformunun vazgeçilerek arazitop- 
ulaştırılması vasitasiyle modern tarıma ulaşılmaktadır.A 1. 
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Arazi toplulaştırılaasmm gerçeklenmesi için tarımsal arazinin 
elikle kadastrosu yapılmalıdır. 

Kadastrosu yapılmayan bir yerde, yanj hukukî ve geometrik durumu 
eden tesbit edilmeyen arazilerde arazi toplula^tırılması hiç bir su- 
ve şikilde gerçekleştirilemez.Bu hizmetin ifası, öncelikle kadastral 

a topografik kadastral haritaların yapılmasına ballıdır. 
.3- Toprak dağıtımı: 
Muhtaç çiftçiye arazi damıtmak ve orta mallarını tesbit etmek için 

ela damıtılacak arazilerin tesbitine ihtiyaç vardır.Bu tesbitle en 
betli olarak kadastro yoluyle yapılabilir, 

4- TAKIM SİaOItıASI 
Batı memleketlerinde çok evvel tatbikine geçilen tarım sigorta¬ 

la çiftçinin, her sene tabi afetler sebebiyle uğradığı zarara telafi 
ek ve muhtaç olduğu himayeye kavuşturmak için memleketimizde de tat- 
ine kat'i bir zaruret vardır. Sigorta edilecek arazinin veya mahsu- 
bilinmesi ise sigortanın mevzuunu teşkil eder. 

Bu hususların tesbiti sigortalama' sisteminin en tabii bir icabıdır, 
zilerin ve üzerindeki mahsulün yani imbat kabiliyetinin bilinmesi ise 
elikle bu yerlerin kadastrosunun yapılmasına t%lıdır* 

b- YBNİ AR a il 1-iS.dIII: 
Kadastronun çeşitli hizmetleri yanında, şimdiye kadar üzerinden 

ıı yapılmayan arazilerin tesbiti ve yıllarca ihtilaflı olmasından dolay: 
lemiyen arazilerin, ihtilafları kısa zamanda bertaraf ederek,Tarım 
zisi için alınmasını sağlamaktır. Bu türlü arazinin tesbiti halinde 
ük bir millî servet kaybı önlenmiş olmaktır. 

TAKIM KEBBİBİ: 
Tarım kredisinin verilmesinde " Obje" üzerinde tarım yapıldığı 

zidir; Bu gün tarıma konu olan arazilerin $70 nin tapu sicilline 
dedilmemiş olması , kradenin verilmesinde büyük güçlük do gurmakta 
adil dağıtılmasını önlemektedir,-. Kradanin karşılısını veteminatı 
kii eden arazi, Tapu Sicilline kayıtlı olmadığından rehin haklarının tesisi- 
konu olamamakta ve kredi veren müesseselerin ister istemez başka ted- 
ler a İma «e vke t me kt e d ir „ 

Memleketin kadastrosu bittiği taktirde, alman sun'i tedbirler 
edan kalkacak ve adil ve teminatlı bir Kredi dağılımı sağlanacaktır. 

6.13— KADASTKohUn 7iıi\a-i SmıKloKohn jc lavı SI: 
] — BiNa Vh AHA 01 TaKkIKI 
Son genel arazi ve bina tahriri 1937 yılında yapılmıştır, Çok 

it usuller ile yapılan bu tahririn gayrimenkullerin tamamını vergi 
samına aldığı iddia edilemez pek çok gayrimenkul vergi dışı bırakıl- 
1 gibi tahrire tabi gayrimenkuller değerlerinden çok düşük tesbit 
ımuştur,, Bu suretle aslında kanunen mükellef olan vatandaşlar vergi 
L ka]. makta veya çok az vergi ödemekte dirler .Yeni bir vergi konmak- 
m mevcut vergiyi işler hale getirmek suretiyle Devlet gelirinde 
günKj miktara nazaran â~5 misli artış kolayca temin edilebilir. Gay- 
mkullerin gerçek deeeri ve tamamı itibariyle vergi mevzuuna alma— 
aesinin yegane çaresi yurtta kadastronun bir anvvval bitirilmesine 
Lıdır. 
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2- TARIM VRRG-İSİ: 
Yürürlükte bulunan tarım vergisinin bu gün taıminkar olmadığı 

rafını dahi zor karşıladığı yetkililerce iddia edilmektedir.Tarım 
gisirin tatminkar olmayışı, memleketimizde vergiye konu olan arazi- 
Ln yüzölçümünün ve imbar kabiliyetinin kat'i olarak bilinmeyişine 
Lıdıy. Tarım vergisinin adil bir şekilde salınması öncelikle bu ver- 
2 t-abi arazinin kadastro yoluyle tesbit edilmesiyle mümkün d ür. 

3- KADüSl'RO HARÇLARI 
Kadastro bizatihi kendisi de devlet gelirleri için bir kaynaktır. 

Let, kadastroyu vatandaşa karşılıksız bir hizmet olarak yapamaz.Ka- 
fcro hizmetinde gayrimenkul sahipleri doğrudan doğruya faydalandıkla- 
lan, mükelleften bu hizmet karşılığı olarak kadastro harcı tahsil e- 
nektedir. Bu da kadastronun gelir getirir bir karektere sahip oldu-
iu izah eder. 

4- VRRaSAİ Vh İNTİKAL VARGrISİ-frGrAYRIİ.h:-lIKül SARMAYa İRATLARI 
Vx. SIRVBILLRİKİH ILSBIIİ : 

Veraset ve intikal vergisi tatminkar bir vergi olarak kabul edil— 
sktedir. Bunun sebebi, muafiyet nisbetinin yüksek olması yanında 
giye tabi gayrimenkullerinden çoğunun tapu sicilline kayıtlı olmama- 
gerçegidir . 

Aynı gerekçe gayrimenkul sermaye iratlarının ve gayrimenkul servet- 
.nin tesbitinde de ileri sürülebilir. 

Her iki malî mahzuru bertaraf edip vergiye konu gayri menkullerin 
jek değerleri ve miktarları ile tesbiti kadastronun yapılmasına bağ- 
Lr. 

6—14 SOSYAL HUZURU SaULAMa 
Bu gün devlet ile vatandaş arasında gayrimenkullerin hakiki taalik— 

Lni tesbit bakımından devamlı bir ihtilaf vardır. 
Devlet (Hazine), arazilerinin i^gal ettiei ve vatandaşda, arazi- 

Lnin devlet tarafından ellerinden alınacağı endişe ve iddiasının 
maktadırlar. Keza bu ihtilaf vatandaşlar arasında bütün şiddeti ile 
a m etmektedir. Bu çekişmeler geniş çapta adliye cihazının: hem hukuk 
lemde ceza davaları ile i*gal etmektedir. Arazi ihtilaflarının bin- 
2e cinayetin asıl sebebini teşkil ettiği bir gerçektir. 

1965-1966 adalet yılının başlaması sebebiyle yargıtay başkanınm 
Lış konuşmasından kadastronun önemini ve yargı hizmetine etmişini 
irten kısmı ehemmiyetine binaen aşagida aynen alınmıştır. 

"Her zaman yargı yerlerindeki işlerin çoklusundan şiifayet ederiz 
un nedenleri üzerinde durmak, nedenleri ortadan kaldırma, suyu başından 
mek gerekir. Bir örnek vermek işitiyorum. Hukuk mahkemelerindeki iş¬ 
in çoğu gayrimenkul mallarla ilgilidir. Yargıtaym -11. - hukuk da- 
sinde 5 i gayrimenkul işleriyle uğraşır . Bu hal gayrimenkul malla- 
henüz zapt ve rapt altına alınmamış olmasından, kadastro ve tapula- 

işlerinin tamamlanmamasından ileri gelmektedir.Gayrimenkul yüzünden 
itli suçlar işlenmekte ve ceza mahkemelerinin işleri artmaktadır. 

Kadastro ve tapulama işlerinin çabuk yürümesi imkânları sağlanma- 
tır.Bu işlere gerekli çabukluğun verilmesi, gayrimenkullerin ka- 
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stro sistemine» uygun olarak kütüklere geçirilmesi ve bu işlerin 
sa bir sure içinde tamamlanması imkanı saelandı0ı taktirde adalet 
rgı yerlerinin işleri de 'ehemmiyetli derecede azalacaktır.” 

Yukarıda izah edilen sonu gelmeyen hukuki çatışmalara ve kanlı 
nayetlere son vermek ve sosyal huzuru tesis etmek için, hudut ihti- 
flarını kesin şekilde halledecek ve hudut emniyetini saklayacak ka- 
stro hizmetine öncelik tanımak ve bütün gayr ..menkullerin planları 
cuda getirip, tapu sicillerini tesis etmek ile kabil olacaktır.Yargı- 
y başkanmın bu izahatı da kadastronun sosyal huzuru getirecek bir 
rektere saiıip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

6.15 KAİDaSTHüNUN İ3aYİNDIELIK VE TAhıI KAYNAKLAR 
bLciKlDiAlKiSİ 

Memleketimizin hızla büyük rol oynıyan barajlar, hidroelektrik 
ntralları, her türlü sınai tesislerin, demir ve kara yollarının yapıl— 
sı, akaryakıt ve enerji nakil hatlarının döşenmesi, nehir ve ırmakla- 
n ıslahı, sulama ve kuratma hizmeti ve köy içme sularının tesisi gibi 
yati yatırım konularına "ALT YaTIRIM" olarak kadastro mühim bir hiz- 
t ifa etmektedir. Yukarıda sayılan yatırımların gerçekleşmesi için 
çelikle bu yatırımlara konu olacak arazilerin mülkiyet durumunun tes- 
t ve kadastral haritasının yapılması gereklidir. Esasen kadastronun 
karekteri itibariyle hizmet kalkınma planımızda "ALT YATİHIM” olarak 

landırılmıştır. 

£ . 16 hA._Uri 11 ûj ti (JIi h 0 a. u A An j-ıAOı\olVıI SmlT On T nA ilN i* IijALlo-l s 

1- YnlTİ TaHo SİJİL Sibln,MİÜİH KcSİSİ: 
Türk Medenî kanunu batı anlamında modern tapu sicillerinin 

sisini derpiş ettiği halde, kanunu bu lazeme henüz memleket çapında 
rçekleşememiştir.Modern Tapu Sicilli hudut emniyetini saglıyan kadast- 
nun memleketimizde tamamen ikmalinden sonra ancak tesis edilebilecek-
r. Kadastro bu bakımdan da lüzumlu bir ihtiyaçtır. Kayıt harici kal- 
ş gayrimenkullar ancak bu suretle tapu sicilline kaydı mümkün olabi- 
cektir. 

2— GaYHÎ Mas A U L TnlAYUiıiıiıHi s 
Gayrimenkullerin en emin bir yol olan resmi şekilde tedavülleri 

üzerlerinde bir hak tesisi onların tapu sicillerine kaydedilmesine 
&lıdır. Henüz tapu sicillerine kaydedilmemiş gayrimenkuller ancak zil¬ 
yetliğe müsteniden devre dilmektedirki, bu da vatandaşa emniyet telkin 
medigi gibi, birçok hukukî ihtilaflarının kaynacını teşmil etmektedir* 
rica zilyetliğe müstenit gayrimenkul tedavülleri vergi ve harçların 
mpsamına girmediğinden devlet gelirlerini*, azalmasına sebep olmakta— 
r. Gayrimenkullerin emniyetli ve sıhhatli bir şekilde tedavülleri ve 
larm üzerinde hak tesisi kadastro yapılarak tesis edilen tapu sicil- 
rine istinaden yapılabilir. 

Ayrıca Kadastro görmüş gayrimenkullerin kıymetlerinde bir artış 
ydedildigi yani kadastronun gayrimenkul delerlerini arttırıcı bir vasfa 
hip olduğu da müşaha de edilmiştir. 
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KREDİ MÜESSESESİNİN İŞLEMESİ* 
Gayrmenkullere ilişkin tarımı ticari ve sınai kredilerin ve— 

ilmesi karşılık olarak gösterilecek teminatın kuvvet ve emniyetine 
ağlıdır. Medenî Kanunun derpiş ettiği ve verilen kredilerin teminatı- 
. teşkil edecek rehin müessesesinin işlemesi ancak buna konu gayrimen- 
allerin tapu sicilline kaydı ile mümkündür. Henüz tapu sicilline kay- 
ıdilmiyen gayrimenkuller rehin tesisine konu teşkil edememektedir. 

Bilhassa Tarım kredisi dggıtan Ziraat Bankası Tarım arazisine 
ıpu sicilline henüz kaydedilmemiş olmasından mü te ss ir olmaktadır. 

Benzeri diğer müesseselerde aynı zorluk ile karşı karşıya bu¬ 
lamaktadır. 

Diğer taraftan, Medenî Kanunun getirdiği rehin müesseselerinden 
)otekli borç senedi ve irat senedi donmuş gayrimenkul sermayelerinin 
itedavil sermaye haline getiren çok mühük iktisadı bir karekter arze- 
ır. Artık memleketimizdeki İktisadî hamleler gayrimenkul sermayeleri- 
.n de mütedavil hale getirilmesini ve bu millî sermayeye ekonomik bir 
treket vermeyi zorlamaktadır. Devletin garantisi altında çıkarılacak 
)otekli borç senetleri ancak buna mevzuu gayrimenüullerin kadastrosu- 
ın yapılması yani sıhhatli şekilde yüzölçümleri ile maliklerinin tes- 
.t edilmesine bağlıdır. Bu halde kadastro hizmetinin biranevvel ik¬ 
ilini zorunlu kılmaktadır. 

6.17 KADASTRONUN İMAR VE İSKAN SEKTÖRLERİNE ETKİSİ 

1- İMAR PLÂNLARI : 
Belediyeler adına İller Bankasınca veya belediyelerce yaptın 

m halihazır şehir haritaları imar ve yol istikamet plânları ve köy 
iar plânlarının tatbiki ile yeni imar parsellerinin vücut bulması, 
rvela bu zeminin kadastrosunu yapılmasını gerektirir. 

Kadastro plânlarının mevcut olmadığı yerde, imar plânlarının 
ıtbiki büyük güçlükler arzeder. Nitekim birçok şehir ve kasabanın 
iar plânı yapıldığı halde, bazı şehir ve kasabaların henüz kadastrobu 
tpılmadığmdan imar planlarını*, tatbik edilemediği görülmektedir, 
ihir ve kasabaların inkişaf ve imarı öncelikle oralarda kadastro plân- 
ırmm yapılmasını zoruiıluk kılmaktadır. 

2- GECEKONDU: 
Gecekondu sorumu bugün birçok cephesi ile hükümeti çok yakın¬ 

ın ilgilendiren mühim bir konudur. 
Gecekonduları tesbit etmek, önleme bölgelerinin tayin, ıslahına 

iteallik yeni plânların tatbiki, ve gerekli kamulaştırma işlemleri 
ün gecekondu ıslâh ve önleme bölgelerinde bulunan gayrimenkullerin 
.rita ve mülkiyet hallerinin tesbiti yani oraların kadastrosunun yap- 
.rılması ile mümkün olabilecektir. 

2- İSKAN VE AEEI İSLERİ: 
İskân edilecek toprakların tesbit ve tevzii, ve afete maruz 

,lan yerler ile afet,zedelerin yerleştirilecekleri yeni sahaların 
yini için öncelikle bu arazilerin kadastrosu yapılmasını gerektirir. 



6.18 KADASTRONUN BİLER SEKTÖRLERE ETKİSİ 
1- ASKERİ HİZMETLER: 
Harita, askerlimin vazgeçilmez bir unsımdıjr - Küçük mikyaslı kadast- 

ral haritalar askeri harekâtlarda fayda sa0ladıgı gibi, müstahkem,mev¬ 
kii talimgah atış yerleri, kışla peyplân gibi askerîtesislerin yapıl¬ 
ması için gerekli kamulaştırma işlemi öncelikle kadastral haritalara 
ihtiy aç hissettirmektedir-!» B-u hizmet dalı itibariyle de memlekette 
kadastro yapımına ihtiyaç vardır. 

2-ORMANCILIK 

Ormanlar ile onları çevreleyen şahıs arazilerinin tesbiti, orman¬ 
ların tecavüzden kurtarılması, orman amenajman planlarının yapımı ve 
tatbiki, ormanların ve orman sınırlarındaki şahıs arazilerinin tahdit 
ve tesbiti ile mümkündür .Bu hizmet de ancak kadastro yapımı ile sağla¬ 
nabilir . 

8-MADENCİLİK i 
Madenlerimizin tesbiti ve işletilmesi, onların arama ve işletme 

ruhsatlarına bağlanması, çıkan ihtilâfların halli, maden sahalarının 
öncelikle haritaya bağlanması ile mümkün olabilecektir. Bu maden saha¬ 
ları kadastro plânları ile de tesbit edilebilir. 

6.19 SONUÇ 

Yukarıdaki bölümlerde izah edilen sebeplerden de anlaşılacağı 
veçhile kadatetro devleti birinci derecede etkiliyen yatırımlarda ön¬ 
celikle yerine getirilmesi gereken bir hizmet olarak ortaya çıkmakta¬ 
dır. Bu zorunluluk ve gerçek yatırımların tatbikine geçildiğinde ken¬ 
disini ziyadesiyle hissettirmektedir. 

İkinci beş yıllık kalkınma plânında kadastronun ehemmiyetli göz- 
önünde tutularak bu alt yatırıma öncelik verilmesi ve ağırlık tanınma¬ 
sının çok yerinde olacakı izahâan verasetedir. 



7. O-Alilimi ASI FAYDALI TEDBİRLER 

7.1-İdari 

7.11-Bu sektöre dahil kuruluşların, 657 sayılı Devlet Memur¬ 
ları Kanununun ilkelerinden faydalanılarak, hizmet özelliklerine 
göre, kendilerine mevdu görevi gerçekleştirilecek şekilde düzen¬ 
lenmesi konusu incelenecektir. 

?.İ2-Tapulama, Kadastro hizmetleri ile harita alımı işle¬ 
rinin, kuruluşların görevleri içinde,sür'atla yürütülmesini te- 
minen, gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalıdır. 

7•13-lapulaması yapılan yerlerdeki taşınmaz mallarla ilgili 
.anlaşmazlıkların kısa zamanda sonuçlandırılması için Tapulama Mah¬ 
kemeleri çoğaltılmalıdır. 

7.2- hukukî 

7.21- uygulanabilmek imkânlarını kaybeden kadastro harita¬ 
ları ile evvelce yapılmış olup arazi değerinin yükselmesi ile öl¬ 
çek bakımından yetersiz duruma gelen kadastronun yenilenmesi için 
gerekli mevzuat düzenlenmelidir. 

7.22- Mali..eme kararları ile krokilere dayanılarak yapılmak - 
ta olan ayırma işlemlerinin kadastro yapılmış yerlerde kadastro 
haritalarına dayanarak yapılması için gerekli tedbirler alınmalı¬ 
dır . 

7.ğpMall 
7•31-Bütceler uygulama programları esas alınarak düzenlenme¬ 

lidir. 
7»32- Hizmetin ağırlığı ve maşakkati dikkata alınarak arazi 

tazminatları yeniden düzenlenmelidir. 

7.33-Makine ,teçhizat, taşıt ve malzeme ihtiyaçlarını zama¬ 
nında satın almabelmesi imkânları sağlanmalıdır. 

7. 4-Teknik 

7•41-Elektronik bilgi işlem sistemi sektörün ihtiyacını kar¬ 
şılayacak duruma ve kapasiteye çıkarılmalıdır. 

7*42-Konu ile ilgili teknik tüzük, yönetmelik ve izahname- 
leri temel ülkelerinde standardizasyonu sağlanmalıdır. 

7.43*Teknik gelişmelerin izleme ve teknik araştırma yapma 
imkânları sağlanmalıdır. 

7•5- Personel 

7.51- ayni hizmeti gören personelin standart meslekteki for¬ 
masyona sahip olarak yetiştirilmesi için gerekli tedbirler alına¬ 
caktır . 

7.52-Halen hizmet gören personelin mesleki bilgi ve görgüle¬ 
rini artırmak amaciyle hizmet içinde eğitilmeleri sağlanacaktır. 

7,53“ Arazi çalışmaları süresince arazi çalışmalarındaki güç¬ 
lük ve yoklukları azaltmak amaciyle personel için sıhhî tesisleri 
olan kamplar kurulmalıdır. 
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7.8 Programlanma ve Kontrol 

İkinci beş yıllık plânda belirtilecek hedeflerin gerçekleştiril¬ 
mesi için gerekli yıllık programlar hizmetin dengeli olarak yürü¬ 
tülmesi prensibine dayanılarak yazılacaktır. 

yıllık programlarda gösterilen hizmetlerin zamanlama programına 
uygun olarak yürütülüp yürütelemediği kontrol edilecektir. 

Uygulama sonuçlarına göre durum yeniden gözden geçirilerek gerekli 
tedbirler almaçaktır. 

7. <7- Envanter ve İstatistik 
Hizmetle ilgili olarak kapasite, verim, maliyet istatistikleri 
tutulacaktır. 

7•8 Koordinasyon 

Harita- Kadastro çalışmalarında 2/1/1961 gün ve 203 sayılı 
kanunla kurulan Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve 
Plânlama Kurulunun etkili bir işbirliği sağlaması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
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S-Hef eranslar: ■' 

8.1- Harita, Tapu ve Kadastro özel ihtisas Komisyonuna verilen 
bilgi ve dokümanlar. 

1-Harita Genel Müdürlüğü doküman dosyası 
2-Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü doküman dosyası 
3-Toprak-Iskân Genel Müdürlüğü doküman dosyası 
4-iller Bankası Genel Müdürlümü doküman dosyası 
5-imâr ve Iskan Hakanlığı imâr plânlama Genel Müdürlümü doküman 

dosyası 
6-DSİ Genel Müdürlümü dökümen dosyası 
7- Toprak Su Genel Müdürlümü doküman dosyası 
8-Orman Genel Müdürlüğü doküman dosyası 
9- Harita ve Kadastro Mühendisleri odası doküman dosyası 

8.2- Harita, Tapu ve Kadastro özel ihtisas komisyonu toplantıla¬ 
rında yapılan görüşmeler, açıklamalar, zabıtlar ve alınan kararlar. 
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