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irazi rejiminin hukukî ve İdarî yönldtdeki tarihî seyri 
ve gelişimiyle ; 
■ - \ 
: ■ ■ - v : >- • v" ■- ■■■■■ - : 

1. İDARENİN KURUEtff .VB İŞLEYİŞİ YÖNÜNDEN : 
* 'V 

Cumhuriyetten Önce: 
İnsanların var oldukları günden hu yana mal 

varlığına ihtiyaç duyduklar^,' canlarının yarımda mallarını 
da auhafasa etmek kaygısısı taşıdıkları-bir gerçek¬ 

tir. Diğer yandan, zamanla-gelişen ve değişen ekonomik ve 

' sdsyal şartlar,'toprakla insan arasındaki ilişkiyi arttırmış, 
mal emniyetini sağlamak, mülkiyet hakkına saygılı olmak fikri 
ve zorunluluğu, devletlerin temel görevleri ve anlayışları 
arasında yer almıştır. Halkının büyük çoğunluğunun geçimi 
toprağa bağlı olan yurdumuzda bu konu hayatî önemini daima 
muhafaza etmiştir, 1/ 

A - • ♦ 

j ■ . 

Bu itibarla Türkiye kadastrosunun problemleri ince¬ 
lenirsen, konu ile olan yakın ilgisi dolayısıyla, arazi rejimi¬ 
mizin kısa bir şekilde değerlendirilmesinin faydalı olacağı 
düşünülmüştür. 

1/ Galip Esmer. Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri 4e 
Tapu ^icili pl. Ankara 1367 
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OsmanlI İmparatorluğu'nün. doğuşu ve onu takibe- 
den gelişme devri içinde, "fethedilen." geniş topraklar üzerin¬ 
de "toprağa malikiyet alâmet-i hâkimiyettir" görüşüne uygun 
tir tasarruf düzeni, kurulmuş tur. .Kazanılan "fethedilen" 
toprakların büyük kısmının "rakabesi, diğer tir deyimle kura 

mülkiyeti Devlete ait Olmak üzere, yararlanma hakkı kişilere 

verilmek suretiyle araziî-miriye veya arazıî-memleket denilen 

tir arazi çeşidi doğmuştur. Bu doğuşta harplerin, daha açık¬ 
çası asker devlet olmanın tütün şartları belirli tir hâl al¬ 

mıştır. Zira bu toprakların.verilişinde, savaşlarda yararlık 
gösterenler gözetilmiş, Timâr Zeâmet sahibi adı verilen kimse¬ 

ler "sahibî-arz" sıfatıyla, bu çeşit arazinin‘tefvizinde 

Devleti temsile yetkili kılınmıştır. 2/ 

Timar ve-zeamet sahiplerinin mirî araziye ait yet¬ 

kileri,. Tanzimat'ın ilânına kadar devam etmiştir. Paydadan çok 
mahzurlara yol açan aksak uygulamaların-, sbnucu olarak adı- ge¬ 

zgen müessese Tanzimat’ın ilânı ile Oltadan kaldırılmıştır. 

184-7 tarihli "Tapu Hakkında îcra Olunacak Fizamat" 

la konulan şekli prensipler içinde araziî-miriyenin tasarruf 

muameleleri 1858 tarihli Arazi Kanunu’nun neşrine kadar Dev¬ 
leti temsilen mültezimler ve muhassıllar tarafından .yürütül¬ 
müştür. 

Ancak bu uygulama da uzun, sürmemiş ve "sureti' 

battı Hümâyun mucibince amel olaae" Başlığı altında, yayınlanan 
1859 tarihli Tapu Nizamnamesi ile mirî arazinin tefviz ve iha¬ 

lesine defterdar ve mal müdürleri mezun kılınarak mültezica ve 

muhassılların görev ve yetkileri sona ermiştir.3/ 

--2/.Galip Esmer a.g.e. pl. 

2/ Galip Esmer a.g.e. p. 7 
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.Dahüsonh çıkarılan 1860 tarihli Tapu Senedatı 

'Hakkında Talimat ve -3.860' tarihli Tarifname ile, daha önca 

• yürürlüğe konulan hükümlere açıklık ve kolaylık getirilmek 
• ^ '■i - • ’ * ■ - • . - 

istenmiştir. 
% ■ ' - • * v 

Bugünkü anlamında ilk tapu teşkilâtının kuruluşu 
ise 1874 tarihine tesâüüf etmektedir. Bu tarih bir kanuna . 

dayalı küruİuşu ifade etmfekten ziyade, dâha önjfcfl, bir kayda 
dayanmayan temehsük senedi ve temellük hüccetinin kaldırıl- 
ması ve yerine tapu senedi verilmesinin başlangıç tarihini 
tesbit etmektedir» 

Gayrimenkul'malların satış ve devir -işlemlerini 

kolaylaştırmak amacıyla, 188S tarihinde, zamanın Devlet Şû¬ 
rası Dahiliye Dairesi'nce düzenlenen ve uyarınca muamele olun¬ 

ması iradeye iktiran eden mazbata ile, daha önce kurulmuş olan 

■ferağ takrir komisyonlarının kuruluşunda değişiklik yapıimış- 
tır. - , 

Ancak, söz konusu değişikliğin, yetersiz kalması’ 
-karşısında, Devlet Şurası Tanzimat Dairesi'nce kaleme alman 

ve iradeye iktiran ederek 1902 tarihinde tebliğ olunan yeni 

bir mazbata ile, ferağ takrir komisyonları yeni baştan düzen¬ 

lenmiştir. 4/ 

- - - : — • ' ,   • -   ... ' , n 

1907 tarihine geldiğimizde yeni bir değişiklikle 

karşılaşılır. Gerçekten de, bu tarihte hazırlanan bir nizamname 

ile tapu idareleri asıl hüviyetlerine yaklaşmış olmaktadır. 
Defterî hâkani İdaresinin Tensikât ve Teşkilâtına ve memurin 
ve Müstahdeminin Vazifesine Dair Nizamname’nin'yürürlüğe konul- 

- masıyla tapu idarelerinin bünyesinde yeni bir gelişme sağlan- 



. -• -- .y . ■ -- • _ _ . ..... 

Nitekim söz konusu nisamnam® "Takrir koalisyonları 

mülgadır. Takrirler Dersaadette Defteri ’a&ıani Emanetindeki memurin 

müteailıkası tarafından, taşrada da defteri hakanî müdür ve 

memurlarıyla tapu memuru ve iki şahit huzurunda ahız ve isti- 

ma olunur" demek suretiyle tapu dairelerini,görev ve yetkile¬ 

rini: çok tabiî bir neticesi olan bağımsızlıklarına kavuştur¬ 
muştur. Su amaçla defterî hakani Nazırlığı, defteri iıakanâ 

eminliğine çevrilmiş ve. eminlik, maliye nezareti'nm bağlan¬ 

mıştır. 5/ , 

Saha sonra 1922 tarih ve 2032 sayılı icra vekille¬ 

ri heyeti kararı ile defteri hakanî müdür ve memurlarının ver¬ 

dikleri tapu senetlerinin başındaki "Hakanî" kaydı kaldırıl¬ 

mış ve defteri hakanî müdürlerine "umuru tasarrufiye müdürü" 
unvanı verilmiştir. Ancak bu- unvan tatbikatta pek kullanıl¬ 

mamıştır. 6/ > ■ 
y " ' " , 

Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

,,3*29^5.19-36-tarihini&. .kabul 'edilen’ 2597' sayılı"kanunla (tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü teşkilâtı ve vazifeleri hakkmdaki 
kanun) bugünkü kuruluşa ulaşılmıştır. 

2. AHA3Î HE jİMİNİN HUKUKÎ YÖNÜ : 

.Medeni Kanun*dan Once: 

OsmanlI imparatorluğu zamanında araziyi etraflı 

olarak inceleyen venükü loro bağlayan ilk kanun 185& tarih] 
—mazi kanunu*durm 

3/ Galip Esmer a.g.e p 11 
6/ Galip Esmer a.g. e p, 11 
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Arazi Kanunu, genel olarak İmparatorluk devrinin 
gerektirdiği müdahaleciliğin ve dolayısıyla güdümlü "bir top¬ 
rak düzeni telâkkisinin tesirinden kurtulmuş değildir. 7/ 

Arazi ^anunu ile araziler bir sınıflandırmaya tabi 

tutulmuş. ve 5 cins arazi kabul edilmiştir. Bunlar da sırasıyla 

a. 

; K 

c. 

d. 

■ ; e.' 
;;V1 .r\., .;.'V 

Araziî Memlûke 

Araziî Miriye : 

Araziî Mevküfe 

Araziî Metruke 

Araziî ffievat. 
- t;'* t ■ : ' ' ' 

Mülk arazi 

Kiri arazi 

Vakıf Arazisi 

Terkedilmiş arazi 

Ölü topraklar 

i' Y% ■ 
Belirtilen herbir arazi nevi için'benimsenen 

özelliklere uygun hükümler, 4'Nisan 1926 tarihinde Türk Kanu¬ 

nu' Medenîsi’nin kabulü ile son'bulmuştur. Esasen, Medenî Kanu¬ 

nun Mer'iyet Sureti ve Tatbik Şekli Hakkındaki 864 sayılı ve 

17 Şubat 1926 tarihli kanunun 43*. maddesi aynen şövLe demekte¬ 
dir: "Kanunu Medenî,, ye.,. Borçlar Kanunu !na. ve'bu Tatbikat'Kanu¬ 

nu1 na muhalif olan hükümlerle mecelle mülgadır." 

II. MJRKİYE'BS KADASTRO ÇALIŞMALARI 

1. TMIMI. 

Kadastro ve tapu tahriri Kanunu'na göre kadastro, 

gayri menkul maddelerin hukuki ve hendesi vaziyetlerini tes-
bit eder ve gösterir., (ffid. 1) 

7/ Galip'Esmer a.g.e. p 16 
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lik, gayri menkullerin .hukukî ve tabiî durumlarının teshili¬ 
dir. Hukukî durumun tesbiti o gayrimenkûlün kime veya han¬ 

gi paylar oranında kimlere ait olduğunun bilinmesi, tabiî 

durumun tesbitide o gayrimenkûlün alanının ve topografik ça¬ 
lış ilen. yerlerde de arazi durumunun bilinmesidir ki bu 

sonuncu konu,-..arazinin eş-yükselti eğrilerine göre coğrafî 

konumunun tesbiti anlamını taşır. 

Daha kısa bir ifade ile belirtmek gerekirse,. 

'âenebilirki, Türkiye'de kadastro taşınmaz malların alanla¬ 
rının, hudutlarının ve sahiplerinin bilinmesi esasına göre 

yürütülen bir hukukî' ve teknik tesbit- işlemidir ve bugün 
V. 

yurdumuzda uygulanan kadastro çalışması, dünyada mevcut olan 
ro uygulamaları yanında, kapsamı en dar olan bir çalışma 

tarzıdır. Çeşitli memleketlerde uygulama alanına giren "çok 

yönlü kadastro" faaliyetleri ile mukayese edildiği takdirde, 

uygulamada en az bilgi verecek kadastro çalışmasının. Türki¬ 

ye'de yapıldığı görülür. Ancak bu sonuç, bizi, geçmiş uygu¬ 

lamalar hakkında kıymet hükmüne götürmekten çok, gelecekteki 

çalışmalar için bir ölçü ve yol gösterici değer olarak kabul 
edildiği takdirde en olumlu hükme varmış oluruz. Zira, bir 

imparatorluktan modem bir devlet kuruluşuna, doğu kültür ve 
medeniyetinden batı aleminin kültür, medeniyet ve hayat tar¬ 

zına, fakir ve bakımsız kalmış bir beldeden, refaha yönelmiş 
bir vatan kurma çabasına girişilirken, elde mevcut sınırlı 

kaynaklarla çok fazla ihtiyaca cevap vermek gerekmiştir. Bu 
da çalışmaların en pratik şekiller aramasına yol açmıştır. 

Başlangıcın epey gerilerde kaldığı ve artık 
birçok problemlerini çözümleyerek hızlı, bir kalkınma hamlesi 

içinde bulunan yurdumuzdatahsis edeceğimiz... finansman imkân 
larına uygun olarak, kadastronun diğer yönlerinin3de tatbiki¬ 
ne hazırlanmak düşünülecek bir konudur. 



Türkiye yönünden kadastronun lüzumu, üzerinde 

en as tartışılarak kabul edilecek konulardan biridir. Bu- 

nunla beraber, üzerinde şimdiye kadar en az düşünülmüş ve 

çok az ilgi görmüş konulardan da biridir, kadastro. Bunun, 
en anlamlı izahı, kadastronun ihtiyaçlara doğrudan doğruya 

etki eden tarafının ağırlığının tam duyulamaması ve sorunun, 

taşıdığı alt yapı karakteri dolayısıyla hemen daima diğer 

sorunlar içinde ele alınmasıdır. Örneğin tarımda kredi yeter¬ 

sizliği, vefilen kredilerin beklenen sonuçları vermeyişi, 
toprağın ve su yollarının ıslâhı, bataklıkların kurutulma¬ 
sı, orman yetiştirilmesi, yol açılması, orman ve köy arazi- 

si parçalarının birleştirilmesi 0/ daima birer problem ola¬ 
gelmiş fakat bu problemlerin .altında yatan kadastro sorunu 

pek az ele alınmış ve bağımsız bir problem olarak da üzerin¬ 

de pek az tartışılmıştır. 
' •• . . '! 

Bu itibarM, kadastronun Türkiye için önemini 
. tesbit eder ve tartışırken, İdarî, hukukî, malî, İktisadî, 

toplumsal birçok soruna temas etmek gereklidir. Konuyu bu 

şekilde ortaya koyduktan sonra, fikirlerimizi aşağıda belir¬ 

tilen örneklerle somut bir şekilde açıklayabiliriz. 

8/ Medeni kanun Md. 678 
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- Geçmiş tarihimizin önemli bir müessesesi olarak 

bugün de devam eden bir vakıf malları konusu vardır. Yurt 
çapında kadastronun bitirilememiş olması sebebiyle gerek mül¬ 
hak karakterli gerek mazbut vakıf mallarının tam olarak tesbiti 
yapılamamıştır. Fiili duruma göre yapılan tespitlerde de, mülkiyemı 
belli eden sınırların -daima anlaşmazlık konusu olması, vakfa 

ait malların bir kısmının ya da bazan tamamının fertlerin 

işgal ve tasarrufu altına girmesi önlenememektedir. Bunun 

sonunda, hem bir sabit sermaye kaybı olmakta hem de vakfa, 

ait gelir elden kaçmakta ve o gelirle yürütülen hizmetler 
de ifa edilmez durumlara düşmektedir. 

- Bugün yurdumuzda aktüalitesini devam\ettiren . 

konulardan biri de orman konusudur.. Bunun içine ormanların 

korunması, yeni ormanların kurulması, orman civarı köylerin 

orman tahribine dayanan hayat tarzlarınsa düzeltilmesi için 
bu köylerin kalkmdırılmaları orman içi köylerin .yeni yer¬ 
lere taşınması gibi konular girmektedir. Kadastronun yapıl¬ 

amadığı veya daha gerç ekç.i, bir Lfa.de ila a ö .yleraek,... kadastro 
çalışmalarının,, gerekli temposundan mahrum olan yurdumuzda 

ne kadar orman sahası olduğunun, bunun özel mülkiyst ve kamu 

mülkiyeti arasında-nasıl dağıldığını bilinmesi imkân dışı 
kalır. Bu durumdada, buna bağlı olarak alınacak tedbirlerin 

tesbitindenve bu tedbirlerin uygulanmasından çok büyük başa— 
' rılar beklememek gerekir. 



- Şehir kadastrosu faaliyetleri, şehirlerin kurul¬ 

ması,. gelişme ye genişleme konularındaki- ihtiyaçlarını yurt 

çapında dengeli olarak karşılayacak bir yaygınlığa ulaşamamış¬ 
tır. Çalışmalargenellikle hüiyiik şehirlerde ve büyümekte olan 

şehirlerde ve çok ağır bir şekilde yürümektedir. Büyüme ve ge¬ 
lişme potansiyeli olan şehirlerin durumu-, • onlar bir problem ha¬ 

lini almadıkça ele alınamamaktadır. - 

Bu d urum karşında,, kada'strodan mahrum kalan yerler- 

de şehirleşme, imâr plânlarının hazırlanma ve-uygulanması bir 
problem olmaktadır. Bunun sonunda şehir, kendi hayatını ve 
ahengini aksatan bir yığın-problemle beraber kanserli bir uzuv 

" • ' ■ . • ' . -N, * 

gibi anormal ve düzensiz bir büyüme göstermektedir. -v". 

Diğer taraftan kadastrosu tamaolanan şehirlerde alt 
yapı hazırlanmış 'oldügmdKı' kamu W'özel yatırımlar bü- şehir*--- 

lerde daha büyük oranlarda yapılmaktadır.. Bu,- arsa kıymetleri¬ 
ni arttırmakta vs hir yandan şehir içinde yer yer boş kalan 

sahalarla arsa spekülâsyonu olurken diğer taraftan da öteki 
. . - . ^ • > . - ... ^ 

şehirlerden buralara sermaye akımı başlamakta, dolayısıyla gerek 
şehirleşme ve gerekse sanayileşme büyük birkaç merkez etrafında 
toplanmaktadır. Bu da yurt düzeyinde nüfus ve sermaye-biri ki— 

_minin homojenliğini normalin çok üstünde değiştirmektedir. 

Bu durumun ortaya-koyduğu bir diğer sonuç da, Emlâk 

Kredi Bankası’nm yapı tasarrufu kredilerinin ^ 99'unun üç bü¬ 
yük şehirde toplanmasıdır. 
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Şehirlerdeki problemli bir benzeri de köylerde 
görülmektedir. Arazi kadastrosunun gerektiği kadar yaygın ve 

-düzenli bir faaliyet gösteremeyişi kırsal arazi değerlerinin 

gerçek seviyesini bulmasını önlemektedir, Çünki arazi satış-, 
rı konunun gereği dışında olmakta, arazinin maliki için devam¬ 
lı olarak onu muhafaza etmek de ağır bir yük olmaktadır. Zira 
kim kuvvetli ise o arazi üzerinde hak iddia etmektedir. Hakkın 

hukukî mesnedi olan tapu yoktur. (Örnek: Güneydoğu1daki Bucak 

ailesi olayı). Bunun sonucu olarak, köyde elde edilen gelir, 
sırf bu fiili durumu, sebebiyle köy arazisi satın almak için 

kullanılamamakta ves ya istihlâke gitmekte ya,şehirin tapulu 
arazisine yatırılarak şehre kaçmakta ya da iktisadi hayat için 

menfî bir unsur olarak tedamülden çekilerek gömü yapılmaktadır. 
Bunun gibi şehirde yaşayan köylü nüfus ve belli bir gelir grubu, 

ziraat etmek amacı ile köy arazisi ve çiftlik almaktan çekinmek¬ 
te ve böylece köy başka bir gelir akımından daha mahrum kalmak¬ 

tadır. ■ 

- Bugün karşı karşıya olduğumuz- önetgli . sorunları¬ 

mızdan biri hatta hayati önemi haiz bir konuda gecekondu konu¬ 

sudur. Kadastronun yapılmamış olması, diğer çeşitli faktörlerin 
tesiri yanında belli bir tesirde bulunmaktadır. Bu tesiri iki 
ana gurup altında toplayabiliriz. 

a. Gecekondu yapımının teşvik etme. 

b. Gecekondu yapımını önleyememe, mevcutları 
tasfiye edememe. 



a. Geeekondu yapımını teşvik etme, Kadastronun 
olmayışı kamu ve özel mülkiyet altındaki yerlerin tespitini 
önlediği gibi. özel mülkiyete konu olan arsaların hangilerinin 

kimlere ait olduğunun da bilinmesine sngel olmaktadır. Bu durum 

gecekondu yapan şâhısların işgal ettiği yerlerdeki kamu arazi¬ 
sine fiilen.el'koymak olduğu kadar özel mülkiyete ait arsalarda 

da, mülkiyetin taşıdığı emniyet ve aidiyet unsurlarını zedelemek¬ 

te, mülkiyet hakin için önemli bir tehdit olmaktadır. Gerek 
kamu gerek özel mülkiyete konu' olan arsaların hukukî temihatdan 

bu derece uzak kalması hiçbir şekilde ihmal edilmeyecek bir 
problemin varlığını bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. 

b. Gecekondu yapımım.' önleyememe ve mevcutları 
tasfiye edememe. 

§ . . | . ■ | ' ' , S ■ İS-:; 
Kadastro olmadığı takdirde kamu otoriteleri, 

gecekondu Önleme ve tasfiye edilecekler için de ikâme imkânı 

verecek tasfiye bölgeleri teşbit edemiyecektir. Bunun da iki 
-yönü vardır. Bir kere nereleri kamu, arazisi nereleri özel ara¬ 

zi olduğu bilinemediği için önleme ve tasfiye için yer gösteri,— 

lemiyecek ikinci olarak böyle bir yer gösterilse bile, ilgili 
şahsa tapusu verilemiyeceği için yeni bir gecekondu kurulmuş 

olacak ve neticede gec'ekondu sadece yer ve şekil değiştirmiş 
fakat hüviyetini devam ettirmiş olacaktır. 

-Kadastro yapılmayınca, yapılmış olan imar plân¬ 

ları da uygulanma şansını kaybedecektir. Zira gerekli kamulaştır¬ 
malar, mülkiyetin, hukukî ve teknik belgesi olmadığından yapıla- 
mıyacâk ve şehirleşme kontrol dışı bir gelişme ve oluşum içine 
düşecektir. < 



- Bugün yurdunuzda hızlı bir şehirleşme hareketi 
vardır. Kadastro sorununun henüz çözülememiş olması hu hareke¬ 
te normalin üzerinde bir hız vermektedir. 

Bilindiği gibi şehirleşmenin. hızını tayin. eden fak¬ 

törler içinde ikisi önemlidir, 

a. Şehirlerin çekmesi. 

b. Köylerin itmesi 
/ •' • T'. 

Bu faktörlerin birincisi bugün hissedilir bir 
tesire sahiptir.. Bakat İkinci faktörün anormal yüksek tesiri 

şehirleşme hızınıgeniş ölçüde arttırmaktadır. Bunu "kısaca şöy¬ 
le açıklayabiliriz. Köyde yaşayanlar,_elde ettikleri gelirden 

bir miktar tasarruf edebildiği takdirde arazi almak istemekte 

fakat clscağı arazinin devletin hukukî ve teknik teminatından 

(tapu) mahrum oluşu onu durdurmakta ve elindeki para ile şehre 
gitmeği tercih etmektedir. Tasarruf imkânından mahrum, olan 

çiftçiye de ihtiyacı olduğu toprağı Devlet verememektedir. Zira 

Devlet arazileri henüz tam olarak tesbit edilememiştir. Bu du¬ 

rumda olan birisi de şehrin mihnetli hayatını köye tercih ederek 
şehre gitmektedir. Orada da belki tasarrufu olmayacak fakat 

hiç olmazsa şehir hayatının niaetlerinden faydalanacaktır.. 

Diğer yandan bir kısım arazi sahipleri de, 

ellerindeki araziyi haricen satarak şehre gitmektedir. Zira, 
elindeki toprağa tacı olarak sahip olma hissini du.yamamakta ve 

sahibi olacağı bir şeye kavuşmak için şehre gitmektedir. Ayrıca, 
elindeki tapusuz araziye yatırım yapamamaktadır. Bunun da iki 

sebebi vardır. Bir kere tam olarak sahiplik hissini duyamadığı 
Dir yere elindeki imkânları harcayarak yatırım yapmamaktadır. 
İkinci olsrafe kredi olarak yatırım yapmak istese bile bu sefer 
de tapusu olmadığı için donatım ve çevirme kredisi gibi kredi¬ 
leri alamadığı için yatırım da yapamamaktadır. 
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- _ 

Köylerin itmesinde kadastronun dolaylı ve 

üçüncü tesiri de arazi toplulaştırmasını önlemekle orta çıkar» 
Burada da esas mesele ölüm, satış, devir v. s. sebebierla, ara¬ 

zinin gittikçe küçülen parçalara ayrılmasıdır. Bu durum, küçük 

arazilerin geliri ile ailelerin geçimini sağlamadığı gibi veri¬ 

mi arttırmak için alınen ek tedbirlerin de maliyetini bile çoğu 
kereler karşılayamamakta ve ayrıca sınır olarak bırakılan ara¬ 

lıklar toplandığı -zaman .büyük alanların üretimfen çekildiği 

görülmektedir. İşte bu durumda geçimini topraktan sağlayamayan 
köy nüfusu, şehre göçe karar vermektedir. 

- Asayiş olayları ve adalet organlarının çalışması 

yönünden de, kadastronun gerekli tempoya kavuşamamış olması 
çeşitli problemleri ortaya çıkarmaktadır. Eu konudaki fikrimizi 

daha iyi açıklayabilmek amacı ile 1965-1966 Adalet Yılı’nın açı¬ 

lışı dolayısıyla, Yargıtay Birinci Başkan Tekili’nin konuşması— 
• İj • 

nın bir bölümü aynen aşağıya alınmıştır; 

Her zaman yargı yerlerindeki işlerin çokluğundan 

şikâyet ederiz. Bunun nedenleri üzerinde durmak, nedenleri orta¬ 
dan kaldırmak, suyu başından kesmek gerekir. Bir örnek vermek 

istiyorum. Hukuk Mahkemelerindeki işlerin çoğu gayrimenkul mal¬ 

larla ilgilidir. Yargıtayın 11 Hukuk Dairesinden 5’i gayrimen¬ 
kul işleriyle uğraşır. Bu hal gayrimenkul malların henüz zapt ve 

raptaltma alınmamış olmasından, kadastro ve tanulama işlerinin 
tamamlanmamasından ileri gelmektedir. G-ayriaenkul yüzünden çe¬ 
şitli suçlar işlenmekte ve ceza mahkemelerinin işleri artmakta- 
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Kadastro ve topulama işlerinin, çabuk yürünesi imkân¬ 
lara, sağlanmamıştır. Bu işlere gerekli- çabukluğun, verilmesi, 
gayricenkullerin kadastro sistenine uygun, olarak kütüklere geçi- . 
rilnesi ve bu işlerin kısa bir süre içinde tamamlanması imkânı 

.sağlandığı takdirde adalet yargı yerlerinin işleri de ehemmiyet¬ 
li derecede azalacaktır. *■ -• 

— Kadastro sorunumuzun "bugünkü durumu tarım -sektörü içinde 

de önemli konuları birer problem haline getirmektedir. Teferruatı 

ile birlikte ele alındığı zaman görülürki her hir problem hem 

tarım sektörü hem yurt kalkınması yönünden hayati derecede önem 

taşımaktadır. Bu problemlere aşağıda Özet olarak kısaca ve sıra 
ile temas edilmiştir. 
- . S . • 

‘ ' : • '"'\t •' ■' . \ 

a. Köy tüzel kişilerine ait olan mer1 alarm yer- - 

lerinin, hudutlarının ve mülkiyet durumlarının Devlet'in tapu 

sicilinde yer almamış, olması hem mer'a ihtilaf ve kavgalarına 

eebeb olmakta, hem mer'alardan çalman arazi fertlerin zilyet¬ 
liği altında -tarım arazisi olarak kullanılmakta ve hem de mer'a— 

lara gerekli hakim ve ihtimam gösterilmediği için, hayvanları¬ 
mızdan beklediğimiz et süt ve diğer ürünler normal seviyesinin 
oldukça altında kalmaktadır. - 

b. Tarım için önemli olan arazi sulaması da, top¬ 
rağa ait hukukî ve temnik şartların resmi hüviyet kazanamaması 
sebebiyle gerçekleşenemektedir. 

c. Tarımda olduğu kadar ticarette de önemli yeri 
olan ipotek mukaaıli kredi konusu, ipoteğe esas olacak tapunun 
olmayışı sebebiyle gereği gibi işleyememektedir. ~~ 
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d. Toprak sahiplerinin, elinde tapularının ol¬ 
mayışı sebebiyle ziraî kredi uygulaması yetersiz bir seviye¬ 
de kalmaktadır. Bunun sonucu olarak tarım, gerekli krediden^ 

yoksun kalmakta, çiftçilerin kendi aralarında kooperatifieş- 
Jİ t. „ ■ _ ■ ' ' ■; - .ğ, , ' ■ ' - . - ■ İ ‘ 

mesi gerçekleşnenekte, kuru ziraat yerine sulu ziraat, yaygın 
ziraat yerine yoğun ziraat ikâme edilememektedir. Bunun sonucu ola¬ 

rak da Türkiye tarımının bünyesine,, arazi kullanımına ve tarım¬ 
sal rantabilite veproâüktiviteye geniş ölçüde tesir edilmekte¬ 

dir. Bu'tesirin, olumsuz yönde olduğu da bir gerçektir. 

e. Tarım işçilerinin sigortalanması ve tarımsal 

sigorta konusu da kadastro sorununun .çözümlenmemiş olması sebe¬ 

biyle halen.ulaşılması gereken fakat ulaşamadığımız bir konu 
olarak durmaktadır. 

' x . ' ' . -t - * ■ • 

f. Tarım reformu anlayışı içinde müessir tedbir¬ 
ler: alarak tarım sektörünün bünyesindeki aksaklıkları gidermek 

için şahıslar ve araziler yönünden gerekli bilgi elde mevcut 

olmadığı için ön, plânda bir kadastro çalışmasının yaygın bir 
şekilde yurt sathına ya .yılması gerekmektedir. 

g. Toprak dağıtımı çalışmaları verim ve sürat¬ 

ten oldukça uzak bir şekilde yapılmaktadır. Zira, hazine ara¬ 
zisinin nerede ve ne kadar bulunduğu,-• topraklı, az topraklı ve 
topraksız çiftçi ailelerinin sayısı ve yurt düzeyinde gösterdi¬ 
ği dağılım, bilinmemektedir. 

h. Gerek tarım gerek şehir hayatı, gerek sulama- 

ve gerekse içme ve kullanma yönünden hayatî değeri haiz olan su 
kaynaklarının kullanılışı için gerekli düzen kurulamamaktadır, 
kadastro davamız çözüme bağlanmadığı için. 



i. Kadastronun, çözüme bağla-nmamiş olması gayri- 
menkuller konusunda gerekli emniyet .ve istikrar düzeninin ger¬ 

çekleşmesini önlemektedir. Bugün tapusuz tarla ve onun sahibi 
V / Türkiye için hem bir vakıa hem de hir problemdir. 9/ Konu bir 

sosyal problem olduğu kadar, Medenî Kanun'un gerçek .yürürlüğe 

kavuşması ya da tatbikattaki yerinin hukuken olmasa bile fiîlen 
zayıflaması gibi iki zit sonucu karşımıza çıkarmakta ve'bizi, 

gerekli tedbirleri, almak için ikaz etmektedir. 

- Tabiî âfetlerin meydana gelmesini müteakip yerin¬ 

de alınacak ıslah ve.kredi tedbirleri kadastrosuz olamamaktadır. 

Tart o depreminden sonra, ilk alınan tedbir bölgede kadastro 
çalışmalarının başlatılması olmuştur. Zira kamu ve şahıs malla¬ 

rını tesbit etmeden ve kimin varlığının ne derece hasara uğra¬ 

dığını tesbit ederek gerekli krediyi vermeden önce kadastro ça¬ 

lışmalarının sonuçlarını beklemek gerekmiştir. . 

Bunun gibi, afetler vs. sebeplerle iç göçlerin iskâ¬ 

nı ve dışardan gelecek göçmenlerin iskânı ve dışardan, gelecek, 
göçmenlerin iskânı için yer seçimi ve uygulama esaslarının - 

tesbitinde en hızlı ve^olumlu sonuç, ancak, yurt kadastrosunun 
halledildiği zaman alınabilecektir.   

- kadastronun yapılmasındaki gecikme .dolayısıyla, 
Devlet in devlet olma hakkının tabiî sonucu olan bazı imkânları 

kısıtlanmakta, adeta Devletin-kendi ülkesi üzerindeki, hükümran¬ 

lık hakkı tahdit edilmektedir. 

9/ Gür. A.Refik. Hukuk Bakımından İki Büyük Yurt Davası:Nikahsız 
karı ve tapusuz tarla. Hukuk ve İçtihatlar Dergisi 1947 No: 10 



r 
Suriye ve. Birleşik Arap Cumhuriyeti sınırlan ıçin- 

de kalan Türk Malları kamulaştınlır ve Tlirklerin kendi jıalla- 

rı ile ilişiği kesilirken, bunun gerektirdiği karşı tedbiri 

Türkiye yeteri kadar etkili şekilde alamamıştır. Zira birçok 
yerde mülkiyet senetle devralınmıştır. Bu sebeple tapuda kaydı 

yoktur. Böyle olunca da resmen bir tedbir almak için imkânları 

geniş ölçüde kısıtlanmış olmaktadır. 

Benzer bir durum da, yunan uyrukluların Yurdumuzdan 

çıkarılmaları sırasında görülmüştür. Gerek yunan asıllı yunan 
I 

uyrukluların ve gerekse yunan asıllı Türk uyrukluların sahibi . 

olduğu gayrimenkulleri tesbit ve bunlar, üzerinde ihtiyatî ted¬ 

bir alınması beklendiği ve istendiği kadar seri ve etkili ola¬ 

mamıştır. 

Bu düşünce iledir ki, ilerde patlak verecek bir dış 

siyasî olayın ilk tedbiri olmak üzere tmroz ve Bozcaada'da kadast^ 
ro işlemlerine başlamak gerekli hâle gelmiştir. 

- Kadastro ayni zamanda çeşitli yatırım projelerinin 

ilk -şartını teşkil etmektedir. Keban Barajı çalışmaları ancak 
o bölgenin kadastrosunun bitiminden sonra başlayabilmiştir. 

— Kadastronun eksikliği devletin vergi ve harç gelir¬ 

lerinde de menfî şekilde etkisini göstermektedir. 1956' yılında, 
yalnız gayrimenmûl alım, satımı dolayısıyla takriben 250.milyon 
TL.»İlk emlâk alım vergisi tahsilatı sağlanmıştır. Kadastro bitmiş 



3. TARİKİ GELİŞİMİ : 

Yurdunuzda 1-Şubat 1382 (1912) tarihlî, Emvali Say- 
ri menkulci- Tahdit ve Tahriri Hakkmdaki Kanun'un kabulü ile 

haşlayan kadastro hizmeti 1.Dünya Savaşının çıkması ile durdu¬ 

rulmuş ve'22.4.1925 tarihinde 653 Sayılı Kanunla yeniden baş¬ 
latılmıştır. Halen kadastro çalışmaları 11.12.1934 tarihli ve 

2613 Sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu ile bu kanunun 

tatbikine dair olan 2.12.1935 tarih ve 2/3642 sayılı tüzük hü- - 
kümleri uyarınca yürütülmektedir. 

Ancak, yurdumuzda özellikle köylerde görülen;tapusuz 

arazinin çokluğu ve hunun doğurduğu çeşitli problemler'köysel 

arazinin kadastrosunun hızlandırılması gereğini ortaya koymuş 

ve hu amaçla 16.3.1950 tarih ve 5602. Sayılı Tapulama'Kanunu 

.kabul edilmiştir. 17.7.1964 tarihine kadarki uygulama sonuçla.- 

rina göre 5§9 .Sayılı Kanunla gerekli değişiklikler yapılmış ve 
bu kanunun Anayasa Mahkemesi’nce usûl yönünden iptâli üzerine 
766 Sayılı ve 23.6.1966 tarihli kanunla konu yeniden düzenlenmiş¬ 
tir. -. . - * ' ’ 
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"ili. KADASTRO HİZMSTİRİ?T TEgKÎL?JIA?TMASI GELİŞİM VS 
DEĞİŞİMLERİ : 

1. DIŞ GÖBÜITÜŞ OLARAK’ ; 

Kadastro hizmeti hâlen Genel Müdürlük olarak örgüt¬ 

lenmiş bir kuruluş eliyle yürütülmektedir. Tapu ve Kadastro 
G-enel Müdürlüğü önce Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışmış 

daha sonra Adalet Bakanlığı1na bağlanmıştır. Ancak konunun 

bakanlıkların çalışma konularından ziyade hükümetin çeşitli 

konulardaki vazife ve sorumluluklarım ilgilendirdiği görüşü 

ile Başbakanlık>ğa bağlanmış olup halen bu son duırum yürütül- 
' ■'' 

mektedir. 

2. ■ İÇ GÖRÜRÜŞ ; 

Genel müdürlüğün İdarî ve hukukî yönden normal 

olarak bulunması gereken iç ünitelerinden ayrı olarak doğrudan 

hizmete.yönelen şu bölümleri vardır. >* 

a. Arazi kadastrosu ve zotogrametri dairesi 

v. . müdürlüğü, 

b. - Kadastro Müdürlüğü 

c. Ren Müşavirliği 



IV. gÖRKİYE KADASTROSONüîT PROBLEMLERİ : 

1. -GENEL OLARAK : 

> . . •   ' ' . . • ' . 

Bugün Türkiye kadastrosunun en önemli problemi 

aktualite kazanarak kamu oyuna mal. edilememiş.olmasıdır. Bir-
■ ■ - "  ■— ■ • ■    • •••••' • * 

-çok çevrede konu ile ilgili problemler hissedilmekteyse ;_de prob-
. lemlerin.derinine -inilmemekte ve düşünülen çözümler yüzeyde kal-

■ maktadır.. Bir turizm davası .kadar benimsenmiş ve desteklenmiş 
bir kadastro davamız beş sene önce olsaydı,bugün problemlerin 

birçoğu ortadan kalkmasa bile baskısından ve şiddetinden-çok şey 
. kaybederdi. : 

2. DEVLET YÖNÜNDEN PROBLEMLER ı 

. . Bugün Devletin kadastro yönünden en önemli, prob-
y ... 

leai bu-konuya, gereği kadar finansman-sağlayamamasıdır. Hizmet 
daha az masrafla yürütülmek.istenmekte fakat daha pahalıya ma-

lolmaktadır. ■  . v.;... . ... 
■ ~ •' ~!rr   : L' ■ X.' '.'i'..:. - \ 

1 ■- ■ . ■ -y - ‘ ' . . .... '- • . • ■ ; ' - . .t • ' 

Gerekli, finansmanın .verildiği andan ûtib.aren. iki 
noktadaytedbir almak gerekir.. Benzer .hizmetler _ifa eden kuru

luşlarla, .Tapu. ve. Kadaştrgk3ene^-.^üdür^iiği}r.aç9aşında.^eşit. bir ,üc.-._ 
. ret ..politikası .sağlanmalıdır... Aksi, .takdirde ..başlayacak. .personel . 
hareketi işte, ihtisası, ve randımanı azaltaçaktır,. . Alınması- gerek
li bir diğer tedbir .de. bütçenin .harcanmasını..engelleyen durumla

rı ortadan kal dırmalc ve paranın ..en. gerekli olduğu zaman .ve yerde, 
sarfını sağlamaktır. 

1 

OPf 
Pekumanıasyon «e Kji8f(ijSİ ^ 
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fmğm^ VATAITDAg YÜNÜNDEN PROBLEMLER 

Vatandaş yönünden kadastro için “bir problem yok- 

. tur, denebilir. O kadastronun lüzumunu hissetmekte, hu hiz¬ 

meti istemekte fakat hizmetin görülmesine gereği gibi yardımcı 

olamadıktan beşka bu hizmeti aksatmaktadır da. Bunun tek çare¬ 

si hizmetin mahiyetini halka iyice anlatacak şekilde halkla iş¬ 
birliği halinde çalışmanın yollarını iyi tesbit etmektir. 

4. MEMUR YÖNÜNDEN PROBLEMLER : 

. Kadastro çalışmalarında memurlar yönünden mevcut 
olan problemleri üç gurup' altında toplayabiliriz''-'? 

v . m-, 

• • .. - ■ s 

a.. Ücretlerin mihnetle oranlı olamayışı? Bugün 
gerçek şudur ki kadastro işlerinde ve özellikle arazi kadastro¬ 

su işlerinde çalışan memurlar mihnete tahammülün ve vazifeye 

bağlı, feragat duygusunun somut örneklerini vermektedir. Veri¬ 

len ücret arazide çalışmanın mihnetini karşılamadığı gibi ayrı¬ 

ca fazla mesai olarak yapılan çalışmalar da karşılığını yeterin¬ 
ce 'bulmamaktadır. 

b, . İkinci problem, memurların gerekli şekilde 
donatımdan fazlasıyla mahrum bulunmalarıdır. Birliklerin hep¬ 

sinin .taşıtı mevcut olmadığı gibi çadır, portatif'mutfak eşyası 
ve yatak verilmediği için'memurlar köylünün evinde yatmakta onun (X)- 
hayvanından faydalanmaktadır yol için. Bu. da memurun, köye ve 

köylüye karşı "bağımsızlığını geniş ölçüde kısıtlamaktadır. 

(X) Yemeğini yemekte ve bazan. onun 
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o. Bir.diğer kona da memurların yalnız iş konu¬ 

sunda yetişmiş olmasıdır, Çeşitli kültür âdet ve anlayıştaki 
halk topluluklarına karşi en iyi yaklaşım metodunu teshil ede¬ 

cek şökilde bir “iş idaresinde»sosyal münasebetler" kavramı ken- 
/ • ’t ■ \ . ' 

dilerine verilmemektedir. 

Y. gALKimiA, KADASTRO?!ÜN ROLÜ : 

1, KAIKENIÎA ÇA3AIABIHIZIH ÎTİTELİIİ : 

(Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu kalkınma çaba¬ 
sının birçok önemli özelliği bulunmaktadır. Bunların başlıca- 

1arını sayarsak diyebiliriz ki Türkiye bugün bir plânlı kalkın¬ 
ma gayreti içindedir. Hazırlanan plânlar 5'er yıllık periyodlar 

halinde devamlılık arsederler. Yani belirli bir süre için plân¬ 
lama yoktur fakat devamlı bir plânlama vardır. 

 ■■■■’■: ■ ... • -5 . ■■■■,-• ■■■-**.— .... ... -  ' • /’ 
- • ' . - . ' - • 'j ' 

Hazırlanan plânların muhtevası da bütün ekonomi .yi 
kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Yani daha önceleri tecrübe 

- ‘ • . ■/ 
edilen sanayi plânlamasından çok farklıdır. 

kamu hem özel sektörü kavrayıcı bir plân olması¬ 
na rağmen, kamu için emredici ve özel sektör için özendirici 

olması itibariyle hem genel hem' de demokratik bir plân" anlayışı 
benimsenmiştir. t"' 



2. KALZimSA PLAîTItARIMIZIN AILAÇLABIHl GEKEL SIR 

3AKIŞ t 

Birinci Beş Yıllık Plân'in Hedefler ve strate¬ 

jisinde gerek devlet Rektöründe gerek özel sektörde uza¬ 

ğı görme ve -güvenle hareket etme imkânı sağlanacaktır" deni¬ 
liyor. 

Birinci 3eş. Yıllık Plân'da ise tarımla ilgili 
olarak aşağıdaki.bilgiler verilmiştir. 

Türkiye’de Ekilen Topraklar : 

Yıl 

. 

Ekili Top¬ 
raklar 
(Bih'.Ha. 
. • 

' Nadas 

(Bin. Ha.) 
"'i 

Toplam 
(Bin. Ha.) 

Türkiye Yüze-j 
yinin yüzdesi 
Olarak:'Ekili 
Topraklar- ($) 

Artış 
* (x) 

  M .,. ı. (2) (3) (4) (5) 

1944 8 170 : ■74 4 3İİ Y.: - 12 98i ,v 7 Al67İI _l!2. 
1950 9 868 4 674 14 542 18,7 12 

1951 10 600 4 672 15 272 19,5 5 

1952 11 775 - i 5.- 586 17' J61 v' " 22,3 1-1 

19.53 13 0-21 i-- 5- 751 -- :■ 18' 812 7: 24, 2 y'ykv 6i - 8 -4 -

1954- j. 13 208 6 40 c - ' 19 616 25,2 - :' A~ -

1955 - j 14 205 6 793 20 998 • 27,0 7 

1956: j: 14 556 . 7 897 22 453 28,8 n 
. i 

1957 | 14 392. 7; 769 22 161 - *-28,-5" T 

1958. - | 14 764 8. CC1 ■22 765 29,2 2 

1959 j 15 020 7 920 22 340 29,5 ]_ 

1960 i 15 305 . 4- ; 7 922-; 1 23 264 2.9,9 1 

(x) Toplam alanın, yıllık artış yüzdesi 



Görülüyoru ki, bundan sonra tarımda artış, hektar 
başına verimin yükseltilmesine b«ğls4ır. 19Ş0'den bari hek¬ 
tar başına alınan hububat verimi ^.ghgıda gösterilmiştir. 

Hektar başına hububat verimi : 

Yıl i 
i 

1 
Kg./Ha. 

1950 942 

1951 1 213 

1952 ■ 1 241 

1953 1 295 • 

1954 354 

1955 1 029 

1956 955 

1957 1 195 

IS 5 S 1 201 

1959 1 103 

1960 1 175 

1961 -983 ~ 

, Görüldüğü gibi,, hektar başına verim çok düşüktür. 
Otuz yıl öncesiyle karşılaştırılan bile tarımda verimin-an¬ 

cak yüzde 27 oranında arzmış olması, Türkiyerde şimdiye ka¬ 
dar bütün tarım ürünleri artışlarının yaygın 'tarımdan doğ¬ 

duğunu ve yoğun tarıma gidilemediğini göstermektedir. Buna 
göre tarımda kolay genişlemenin sona erip zor bir gelişme 

dön»min« girildiği anlaşılıyor. Toprakların sulanması için 
girişilecek yatırımlar pahalı yatırımlar olacaktır. Gübre¬ 
leme aynı şekilde büyük harcamaları gerektirmektedir. Üstelik 

verimli olmayan.bugünkü tarım işletmeciliği, yeni bir düzene 
sokulmadıkça, gerek Devlet yatırımlarından faydalanmama, gerek¬ 
se daha bilgili rarım yapma imkânları zayıf kalacaktır. Bu se¬ 

beplerden, Türkiye'de köklü bir tarım reformu artık kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. 

DPT 
Dokümantasyon ve Kütüphane 



v; 
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Arazi Kullanışı 

1963 1967 

j 
j 

i. , • . - •• I-.--. •- 

Milyon 
Hasıla t 

i 
Milyon 
Hasıla 

1° 

(D (2) (3) (4) 

1.. Coğrafi alan 77,7 -ıoo, 77,7 100 

2. Tarım toprakları (x) 25,3 32,5 25,4 32,7 

I» İkili topraklar (:cc) 1-5,3 •19,7. 15,7 20,3 

• II. 3ağ-bahçe 2-1 . 2’7 2,3 2,9 

III. Nadas 7,9 ",10, i ' 7, 4*'". 9,5 

3..Çayır ve mer'alar 28,7 36,9. 28,7. 36,9 i-
• 

4. Ormanlar U> o H 13,7 10,7 13,7 

■i.; Normal orman 3,9 
' ' 4,3 _ 

’ İİ. Bozuk orman - 6,7 
, 

6,-4 

5. Ürün getirmeyen topraklar 13,1 
! ’ ■' 

16,9 
i 

12,9 1S',7 -

(x) : ÎTadaş, bağ—bahçe Ta ekili topraklar toplamı 

(sx) : Meyvelikler, sebzelikler, zeytinlikler, bağ ve çay 
sahaları dahil 

Toprak, tetyna^larımıaın su ve rüzgar erozyonundan 
korunması, tarıma, elverişli hale getirilebilecek arazinin 
ıslahı, imarı, ve ihyjtsı il© ilgili tedbirlerin 
öncelik, verilecektir. 

Tarım Bakanlığınca yeniden mera açılmasını önle¬ 
yecek, bu günkü meraların iyileştirilmesini sağlayacak, mera¬ 
dan yararlanma hak ve sistemini düzenli.yecek mevzuat hazırla¬ 

nacaktır. işlenen toprağın mera aleyhine genişlemesinin durdu¬ 
rulması , toprağın kullanılmasında dengenin kurulması? bakımından 
ulaşılacak oir hedef olacaktır. Daha.iyi bir denge ise, usun 
sürede işlenen toprağın —özellikle marjinal toprağın— azaltıl¬ 
ması ile elde olunacaktır. 



Birinci Beş Yıllık Plân'da ajanca kadastro¬ 

ma 20 yılda "bitirileceği öngörülmüştür. 

İkinci Beş Yıllık Plân. Hedefler ve Strateji¬ 

sinde konu daha derin ve etkili "bir şekilde ve doğrudan 

doğruya ele alınmıştır. Hedef ve strateji dokümanının 

bu konudaki ifadesi aşağıdaki gibidir. 

"55. Tarım reformu- tarımsal bünyenin teme¬ 

lindeki aksaklıkları gidermeye yönelmiş tedbirler dizisi 
olarak kabul.edilecektir. 

Tarım reformu konusunda alınacak tedbirlerden 

istenilen, sonucun elde edilmesi ve bu çalışmaların çiftçi¬ 

lerimizce benimsenip desteklenmesi herşeyden önce topra¬ 
ğın mülkiyet durumunun hukuki yönden kesin ve açık bir 

şekilde tesbitini mecburi kılar. Bunu sağlamak için İkin¬ 
ci Beş Yıllık Plân döneminde kadastro ve tapulama işleri¬ 
nin ’dâıia' Hizl'l" bir ;tbmpt?dâ ijdfrütülmeai'he. "öhüm' verilecektiT." 

Devletin hüküm ve tasarrufunda veya özel-mül¬ 

kiyetinde olup şahıslara kiralanan; orman ve mer’a hudut¬ 
ları içindeki bozuk kültür arazisinin ıslahı ve bataklık¬ 

ların kurutulması sonucu elde edilen; belirli bir büyük¬ 
lüğün üstünde kalan ve düzenli işletildi yen şahıs arazi¬ 
lerinin istimlâk veya pazarlıkla satın alınmasıyla temin ’ 

edilen kültür arazisinin mülkiyetinin topraksız ve az 
topraklı çiftçilere uygun şartlarla devrini mümkün kılan 

mevzuat çıkarılacaktır. 



Küçük aile işletmelerinin makine, donatım ve 
?; kradi elde etmek için gerekli mali güçte olmamaları gö- • 

zönünde bulundurularak, "bu gibi ihtiyaçları karşılamada 

ve ürünlerin pazarlamasını sağlamada kooperatifçilik 
önemli bir vasıta.olarak kullanılacaktır. Tarımdaki verim 

artışı ileri tekniklerin uygulanmasını' gerektirecektir. 

Bu durumda çiftçilere vâde ve faiz bakımından uygun şart¬ 
larla kredi verilmesi üzerinde durulacaktır. 

Toprağın iyileştirilmesini, değerinin azalma¬ 

sının önlenmesini ve geliştirilmesini de mümkün kılmak 
üzere uzun süreli yazılı sözleşme ile kiralamayı sağlı- 

yan, kira miktarlarını ayarlayan, kiracının zamanla işle¬ 

diği toprağa sahip olması mekanizmasını hedef1 olarak alan 

bir kiracılık müessesesinin düzenlenmesi ele alınacaktır." 

' Köy ve köylü sorunları bölümünde de şu tedbir¬ 

lere yer verilmiştir. 

- -r ■-'■■■'■ (1) Kadastro ve tapulama işleri, toprak 
insan ilişkilerinin düzenlenmesindeki zorunluluk da gözö- 

nünde tutularak hızlandırılacak ve sulama yapılacak' böl¬ 
gelere öncelik verilecektir. 

(2) Topraksız ve az topraklı çiftçinin ye¬ 
terli bir toprağı İşleme imkânlarına kavuşturulabilmesi 

için tarım reformu anlayışı içinde bu çiftçilerin toprak¬ 
landırılması ve kiracılık müessesesinin düzenlenmesi, 
toprak toplulaştırılması sağlanacaktır. ' 



İkinci Beş Yıllık Plân'da da kadastronun Zffi 
yalda "bitirilmesi öngörülmüştür. Gerekli finansmanın sağ¬ 
lanamaması halinde "bir kere daha erteleme zorunlu hale 

gsi.Bcek'tiiT * 

Yukarıda teshit edilen hususlar her iki plâ¬ 

nın lâfzı itibariyle kadastroya değinen kısımlarıdır. 

Eğer her iki doküman, problemlerin ve tedbirlerin geri¬ 
sindeki düşüncelerin analizi şeklinde okunursa, kadast¬ 

rodan hizmet beklemeyen ve onunla ilgisi olmayan pek az 
komi!olduğu.hemen, görülecektir, , _ - 

İ . . 
. J s 

3. Kalkınma Plânlarımızın Amaçlarına Katkısı 

Y'önünden Kadastro Çalışmalarımız için Bir Değerlendirme. 

Tahsis edilen çok sınırlı kaynaklarla yürütü¬ 

len kadastro çalışmaları halen geniş ölçüde, yatırımcı 

kuruluşların çalışmalarına destek olacak bir program 

içîfidedi'T-,'-Bunun-dışında,; çeşitli sebeplerle kendini du¬ 
yuran isteklerin karşılanma şansı çok azdır. Üstelik' f-:a—" 
îiyetin yurt düzeyine pek fazla yayılmış olması da ran¬ 

dımanı düşürücü yönde etkide bulunmaktadır. 

Yatırım projelerine paralel olarak ve projenin 
ön çalışması mahiyetinde yapılan kadastro çalışmaları 

bir kenara bırakılırsa denebilir ki bugün kadastromuz 

tatmin edici bir çalışma temposuna ve bu tempoyu hare¬ 
kete getirici imkânlara sahip olmaktan çok uzaklardadır. 
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71. BGÜÜIİKÜ EKONOIICE SOSYAL VB TEKNİK İKKAN1AP. YE * 

ŞARTLAE KAP.ŞISIKEA KADASTRODAN BEKLENENLER : 
f . . 

1. G-MEL HEPSE VE STBATEjİ ; 

Bugün için/Türkiye’nin temel sorunu toprağın 

mülkiyetini tesbit etmek, hazine malını gerekli şekilde 

korumak, şahıs mallarını da birer hukukî belgeye-bağla-- 

yarak arazi ile şahıslar arasındaki münasebeti ihtilafa 
yer vermeyecek şekilde korumaktır. Konu bu şekilde ele 
almdığındada Türkiye'nin kadastro sorununun hukukî ka¬ 

dastro olması gerektiği, çok yönlü kadastronun bugünkü 

imkânlarımızın çok-ötesinde olduğu sonucu ortaya çıkar. 

Bugün için yalnız hukukî kadastronun gerçek¬ 

leşmesi bile birçok sorunumuzu halledecektir. Örnek ola¬ 
rak sayarsak diyebiliriz ki: Tarım reformuna ait temel 

konularda isabetli karar elma imkânı sağlanacak-, tarı¬ 
mın ihtiyacı olan kredilerin-gerçek miktarı tesbit .edi¬ 

lecek ve kaynaklara uygun düşecek bir kredi programı 

-hazırlanacak, toprağın ve su. yollarının ıslahı sağlana¬ 

cak, orman ve-mer'alar korunacak, vakıf mallarının envan¬ 
teri tesbit edilerek bakım ve korunmaları sağlanacak, 

arsa spekülâsyonu hafifleyecek, mülkiyetin sağlam esas- 
% - ? - . 

lara dayanması tarım kesiminde yaşayan nüfusa "uzağı 
görme ve güvenle hareket etme imkânı" soğlcnacak ve tarım¬ 

sal yatırımlar artmaya başlayaçaktır. Bu örnekleri daha da 
arttırmak mümkündür. 
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Bu konuda yukarıdaki düşünüş tarzını sonuca 

■bağlamak gerekirse denetilir ki kadastroyu en kısa zaman¬ 
da ve optimum maliyetle .gerçekleştirecek bir çalışma teta¬ 
nosu içine girmek zarureti vardır. 

5 i 

2. KADASTRO SORüBîBöN ÇÖZİMLMHE5İ İÇİN ZAMAff VE 
PİRAKSLİAIT YÖNÜNDEN TANIMLANMIŞ EŞDEĞER ÇÖZÜM 
ŞEKİLLERİ NELER OLABÎLİR : 

Kadastro çalışmalarında gerek süreye gerek, 

maliyete' etki eden ve yön veren dört ana unsur bulunmak¬ 

tadır: Personel, ..teknoloji., Organizasyon ve Zaman, 

Bu dört unsurun çalışmalar içindeki nisbî' 

-maliyetleri de aşağıdaki -gibidir. 

- Maliyet Birimi .. - Maliyet..# '.si . 
Organizasyon - . ■ 25 

Zaman 15 

Teknoloji 30 

Personel. 30 

TOPLAM .' . . 100 - -   

Burada belirtilen her bir maliyet birimi, içir 

bulunan maliyet ^1 sini"bugünkü uygulamadan elde edilmiş 
gerçek maliyetlere tatbik edince herbir maliyet birimi 

için birer nisbî fiat bulunur. Bulunan bu nisbî fiatlarır 

•üç alternatif durumuna göre hesaplanan değişik üç çalışma 
tarzı bize daha değişik maliyet toplamları verir. 



Bu maliyetlerin de "kadastro yıllık maliyet/zaman gra¬ 
fiği " a© uygulanmağı halinde de, ayırabileceğimiz imkan¬ 
lar ye şeçeceğimiz kompozisyonların herbiri için ka¬ 

dastronun bitirilme sürelerini bulmak mümkün olacaktır. 

Alternatif kompozisyonları.gösteren tablo 

aşağıdadır. 

Organizasyon Zaman ' Teknoloji Personel T oplam 

10.000 25.000 10.000 17.000’ 62.000 

18.000 10.000 22.500 22,000 72.000 

25.000 8.000 30.000 25.000 
> 

88.000 

13.000 20.000 15.000 18.000 66.000 

18.000 10.000 22.000 22.000 72.000 

40.000 5.000 50,000 30.000 . 125.000 

7.000 30.000 8.000 15.000 50.000 

18.000 10.000 22.000 .22.000 72.000 

30.000 7.000 

....   

40.000 30.000 107.000 

7.000 - 30.000 8.000 15.000 60.000 

18.000 10.000 22.000 22.000 72.000 

50.000 5.000 j 70.000 30.000 
■ 

155.000 

Bu. nisbi fiyatlara göre, kadastronun bitirilme süreleri 

aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. 



Yıllık 
Masraf 
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Türkiye kadastrosunun problemleri ve _ 
tüm kalkınma çabalarımız açısından 
kadastro çalışmalarımız için bir değerlen¬ 
dirme- ~ 
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