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KAMU   ÖLÇMELERİ

TÜRKİYE'DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI (*)

Nazml YİLDİZ
İDMMA

1. Gİ  R İ Ş   :

Türkiye'de kırsal  parsellerin toplulaştırılması  toprak reformu önlem-
lerindendir ve elden geldiğince kamulaştırmaya başvurmadan tarımsal ya-
pının iyileştirilmesini amaçlar. Federal'Almanya'daki gibi geniş kapsam-
da uygulanmayan arazi toplulaştırması,  entegral bir kırsal kalkınma ön-
lemi  ile  karşılaştırılamaz.  Ülkemizdeki  mülkiyet  koşulları  son  derece ye-
tersizdir.  Çiftçilerin  % 69'u  tarım  topraklarının  % 24'üne sahiptirler  ve
ortalama işletme büyüklükleri 35 dönümü bulmaz.

Arazi toplulaştırması ile tarımsal parseller biraraya getirilir, yol ve
su ağına bağlanır, gerektiğinde drenajı yapılarak düzlenir ve sulama te-
sisleri ile donatılır. Projeler, bireysel ya da grup halindeki köylerde ya
da havza olarak  hazırlanabilir.  Toplulaştırma kararını,  mayıs  1973'te  yü-
rürlüğe giren Toprak ve Tarım Reformu Kanunu (TTRK) uyarınca Köy İş-
leri Bakanlığı ya da Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı (TTRM) verir.
Teknik eleman ve yasal olanakların yetersizliği nedeniyle yerleşme bölge-
leri,  orman  parselleri  ve  kıymetli  tarım  arazileri  {bağ,  bahçe,  zeytinlik,
fındıklık, antep fıstıklığı, çay plantasyonları, kavaklık, ökalip'tüslük vb.)
ile eğimli  araziler toplulaştırma işlemine sokulmazlar.

2. TOPLULAŞTIRMANIN GELİŞMESİ :

Türkiye'de «toprak düzenlenmesi» kavramı, Federal Almanya'dakinin
tersine,, önce kentler için yeretmiştir. Ebniye Kanunu (1882), o zamanki
başkent İstanbul'da arsa düzenlemesini öngören hükümler içeriyordu. Fa-
kat bu mevzuat daha sonraları geliştirilmedi.

(*)  Federal Almanya'da çıkarılan Zeitschrift für Vermessungswesen adlı derginin
mayıs 1976 sayısından yayınlanan yazı.
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Arazi toplulaştırması  için,  genellikle  1907 tarihli  İsviçre  Medenî Ka-
nunu'nun tercümesinden oluşan 4.10.1926 tarihli Türk Medenî Kanunu
bir  olanak  sağlamıştır.  Bu  olanaktan  yararlanarak  ilkez  Çumra  (Konya)
ilçesinde  1961-1962  yıllarında  uygulama  yapılmıştır.  Arazi  toplulaştır^
masının nasıl  yürütüleceğine ilişkin başkaca hiç bir  mevzuat bulunmadı-
ğından ilk projeler gönüllü (rızaya dayanan) çalışmalar niteliğindeydi.

Yasal esaslar ilk kez 26.7.1966'da Arazî Tevhidi Tüzüğü ile sağlandı.
Bu tüzüğe göre ilk olarak 1967 yılından itibaren bireysel köylerde ve Aşağı
Gediz  Havzasında  (Manisa)  büyük  ölçüde  toplulaştırma  işlemleri  uy-
gulandı.  Batı  Anadolu'daki  toplulaştırma çalışmaları  Avrupa Yatırım Ban-
kası'nca kredi verilerek desteklendi.

Temmuz 1973'ten beri toplulaştırma çalışmaları, adı geçen Toprak
ve Tarım Reformu Kanunu'na göre geniş  çapta Toprak  Reformunun bir
bölümü olarak yürütülmektedir.

3.   BİR TOPLULAŞTIRMA İŞLEMİNİN YAPILMASI :

3.1. Toplulaştırmanın Kararlaştırılması :

Ülkemizdeki 35.000'den fazla köyün 743'ü  (%2,1) Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinde bütünü ile  büyük toprak  sahiplerinin  mülki-
yetinde olduğundan,  Toprak  Reformu,  yeni  mevzuatın çekirdeğini  oluş-
turur. Bu nedenle toplulaştırmanın kararlaştırılmasında, düzenlenecek tar-
laların reform bölgesinin içinde ya da dışında olması  önemlidir.  Reform
bölgeleri  içindeki  toplulaştırmaları,  Toprak  ve Tarım Reformunu gerçek-
leştirmek  amaciyle  kurulan  müsteşarlık  kararlaştırır.  İşlem  bölgesindeki
toprakların  alan  olarak  yarıdan  fazlasına  sahip  olup  maliklerin  yarısını
oluşturan bir grup kabul ettiğinde TTRM toplulaştırmaya karar verebilir.
Müsteşarlık,  kamu yararını  gözönünde tutarak  toplulaştırma  kararını  da
alabilir.

Reform bölgesi dışındaki (isteğe bağlı  ve yasal) toplulaştırmalar ise
TTRM'nın önerisi  üzerine Bakanlar  Kurulu  tarafından kararlaştırılır  ve
fakat Köy İşleri  Bakanlığınca yapılır.

3.2. Uygulama:

Bütün ülkeyi kapsayan mülkiyet haritaları henüz tamamlanmamış ol-
duğundan (1) toplulaştırma işlemlerine yalnız kadastrosu yapılmış  bölge-
lerde başlanabilir. Toplulaştırılacak yerlerin mülkiyet haritaları yoksa Ta-
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pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bunlar öncelikle yapılır. Top-
lulaştırma amacıyle hazırlanan kadastro haritaları (M = 1 : 5000), toprak
kullanma cins ve endeks sayılarını gösteren verilerle tamamlanır. Kadastro
ölçülerinin  yapıldığı  bölgelerde  ortaya  çıkan  mülkiyet  anlaşmazlık-lıkları
öncelikle çözümlenir. Uzun süren bir mülkiyet anlaşmazlığı toplulaştırmayı
etkileyemez.

Toplulaştırmada ilgililer toprak sahipleri ve plânlama dairesidir. Ge-
nel  yol hakları,  ipotekler,  kira  ve kredi  sözleşmeleri  yalnız  2 - 3  yıl  için
yapıldıklarından plânlama çalışmalarını engellemezler.

Bir parsel ve üzerindeki ağaçlar değişik kimselere aitse, plânlama dai-
resi, ilgililere çağrıda bulunarak çeşitli mülkiyeti en geç iki ay içinde tek
bir  mülkiyet  halinde birleştirmelerini  ister.  Bu  çağrıya uyulmadığında  il-
gililerden bîri ya da toplulaştırma kurumu yetkili mahkemeye başvurarak
genel hükümlere göre ayrı mülkiyetin birleştirilmesini isteyebilir. Mahke-
me üç ay içinde kararını verir.

Bir toplulaştırma bölgesinde tasarruf haklarının sınırlandırılması çer-
çevesi içinde bir işletmenin tüm parselleri yalnızca bir kişi tarafından sa-
tın alınabilir,  öyle ki,  eski  malikin yükümlülükleri  yeni malsahifoihin üs-
tüne geçebilsin. Bir  işletmeye ait bir  parselin alım, satım, devir ve ifrazı
toplululaştırma işleminin sonuna kadar, fakat en çok üç yıl için tapu kü-
tüğüne kayıt  düşülerek  yasaklanır.  TTRM, bundan başka,  toplulaştırmayı
kolaylaştıracak, örneğin, ortak mülkiyetin çözümü gibi diğer tasarruf hak-
larına izin verebilir. Plânlama sırasında parseller üstüne ev, ağıl, saman-
lık, ahır, ambar, kuyu, artezyen gibi sabit tesisler yapılması yasaklanmıştır.
Yeni parsellerin dağıtımında tarlalar işlenmemiş  olmalıdır.  Toplulaştırma
çalışmalarının  gecikmesini  önlemek  amacıyla,  yapılacak  tahıl  tarımına
ilişkin çeşit ve alanlar Köy İhtiyar Heyeti'nin görüşü alınarak saptanır. Bu
esasa  uyulmama  nedeniyle  ortaya  çıkacak  zararlar  tazmin  edilemezler.
Tasarruf  haklarının  geçici  sınırlandırılması  esnasında  çiftçilerin
çalışmalarını kolaylaştırmak için kendilerine 6 aylık bir süre verilir. Di-
ğer deyimle, toplulaştırmaya geçilmesi,  alışılmış  araçlarla çok önceden il-
gililere duyurulur. Böylece, toplulaştırılacak parsel sahiplerine hazırlık için
yeterince zaman bırakılmış olur.

Toplulaştırma  parsellerinin  değerlendirilmesi  ve  trampasında  toprak
reformu için öngörülen esaslar geçerlidir. Bu nedenle sözü edilen esasları
kısaca açıklamakta yarar vardır: Toprak reformu yasasının amaçlarından
biri, toprağı yetersiz bulunan ya da hiç olmayan çiftçilerin yaşam düzeyini
yükseltmektir.  Bunun  için  beş kişilik bir çiftçi ailesinin yıllık geliri
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1971 yılı toptan eşya fiatları endeksine göre 15 000 TL. olmalıdır. Bu mik-
tar; işçilik,  arazi borç tahditleri  ve üretimin gerektirdiği  diğer harcama-
ların brüt gelirden çrkarılmasıyle kalan kısımdır, fakat ayrıca kazanç ver-
gisi  de düşüleceği  için net değildir  (2).  Tarım topraklarının verimliliğine
uygun olarak en az gelirin sağlanmasına yarayan işletme büyüklükleri kuru
ve  sulu  tarım  yapılan  yerlerde  farklıdır.  Dağıtılacak  işletme  büyüklük-
lerinde orta derecede verimli bir toprak sınıfının endeksi 50 olarak alınır
ve sulu tarım bölgelerinde 32 ilâ 106 dönüm, kuru tarım yapılan yerler-
de 79 ilâ 337 dönüm arasında oynar. Endeksler 50'nin altında ya da üs-
tünde olursa, değişik  endeksli  alanlar,  dönüşüm katsayıları  ile çarpılarak
eşdeğerli  arazi büyüklükleri  elde edilir.  Endeksler  ve ilgili  dönüşüm kat-
sayıları aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu çizelgeye göre değişik topraklar
16 sınıfa ayrılır. İlk  14 sınıftaki  topraklarda tahıl  tarımı  yapılır. Bunlar,
kendi  aralarında  trampa  edilebilirler.  Aynı  düşünceler,  tarım  için  uygun
olmayan 15. ve 16. derece topraklar için de geçerlidir.

Ç İ Z E L G E

Toprak Toprak Dönüşüm
Siiıifları Endeksleri  (E) Katsayıları

1 100 0,707
295 0,728
390 0,756
485 0,768
580 0,794
675 0,819
770 0,843
865 0,877
960 0,911

1055 0,954
1150 1,000
1245 1,054
1340 1,118
1435 1,196
1530 1,277
16 25-0 1,414

Sulu tarım yapılan bölgedeki 32 dönümlük en küçük işletme büyük-
lüğü yerine E=100 endeksi alınırsa o zaman dağıtılacak toprak miktarı
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en az 32X0,707=22,62 dönüm olur.  Diğer yandan, kuru tarım yapılan
yerde E=35 endeksli  toprak  dağıtılacak  olursa  en büyük  işletme  alam
337x1, 196=403,05 dönüme ulaşır. Her iki limit büyüklüklerindeki oran
1:17,8'dir.  Böylelikle, Toprak Reformu Kanunu, 1:17,8'lik  orana rağmen,
aynı verimin ya da aynı gelirin sağlanmasını öngörmektedir. Toplulaştır-
ma parsellerinin değerlendirilmesi ve eşdeğerliği için yukarıda verilen sınıf-
lar ve dönüşüm katsayıları geçerlidir. Dönüşüm denklemi ise

As = Toplulaştırmadan önceki parsel alanı, KÖ = Parselin,
toplulaştırmadan önceki dönüşüm katsayısı, As =
Toplulaştırmadan sonraki parsel alanı, K* = Parselin,
toplulaştırmadan sonraki dönüşüm katsayısı olduğuna göre

AB KÖ KS

A. K, K.

Bir parselin tahsisinde eşdeğerlik sağlanamazsa, aradaki fark para öde-
mesi ile giderilir. Para denkleştirmesi için malsahibinin beyan ettiği  vergi
değeri  esas alınır.  Kamusal  ve ortak  tesislerin  yer ihtiyacını  karşılamak
amacıyle plânlamaya giren parsellerin değerlerinden en çok % 5'lik  bir
kesinti yapılır. Verilen dönüşüm katsayıları yardımıyle her hangi bir par-
selden nasıl  kesinti  yapılacağı  bilinmemektedir.  Bu sorunun çözümü için
TTRM'nda çalışmalar sürdürülmektedir.

Toplulaştırma  işleminin  demokratikleştirimlesi  denemeleri  Avrupa'da
şimdiye kadar nadiren başarıya ulaşmıştır.  Belçika ve Holanda'da yapılan
sosyolojik  araştırmalardan  varılan  sonuçlar  göstermektedir  ki,  proje  ça-
lışmaları esnasında, dileklerini bildirmeleri için ilgililerle yapılan mülakatta
gerçek çıkarlar ortaya konulmamaktadır (3). Bu sonuç, sosyolojik açıdan
daha bireysel görünen Türk halkı için de aynen geçerlidir. Bundan dolayı,
ilgililerin  istekleri,  plânlama  sırasında  önemli  ölçüde  kısıtlanmıştır.
Toplulaştırma  bölgesinde  bir  işletme  sahibinin  birden  çak  ev,  ahır,  sa-
manlık, ağıl,  ambar, kuyu, artezyen gibi sabit tesisi varsa kendisine bun-
lardan yalnız birer  tanesi  tahsis  edilebilir.  Yapılacak  mülakatta  işletme
sahibi,  kendi  parsellerini  belirli  bir  sabit  tesisin  yakınında  toplu  olarak
isteyebilir. Tahsis sırasında kamulaştırılacak sabit tesislerin bedelleri ola-
rak,  sahiplerince  bildirilen  vergi  değerleri  esas  alınır.  10 dönümlük  bîr
minimal  büyüklüğün  altındaki  parseller  bir  tek  parça  halinde  birleştiril-
melidir.
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Toplulaştırma  esnasında  küçük  işletmeler  de  büyütülebilir.  Toprak
dağıtımı  için 32 -106 ya da 79-337 dönüm (E=50) olarak verilen sınır
değerleri,  küçük  işletmelerin  büyütülmesi  için  de geçerlidir.  Bir  büyük
toprak sahibine E=50 halinde bırakılacak sulu tarım arazisi 300 - 1000 dö-
nüm, kuru tarım toprağı ise 475 - 2000 dönümdür. Örnek işletmeler için
bu sınırlar iki katına çıkarılır.

Eski mevzuata göre bir plânlamada düzenlenen parsellerin alan olarak
en  az  yarısına,  sayı  olarak  en  az  2/3'üne  sahip  olan  ilgililer  kabul  et-
tiklerinde, proje, uygulamaya konulurdu. Pratikte bu sistem iyi sonuç ver-
memiştir.  1960-72 arasında 366 590 dönümlük  57 proje  hazırlanmış  ve
bunun 283 480 dönümlük (%  77)  bir bölümünü içeren 46 (% 81) tanesi
uygulanmıştır. 83 110 dönümden (% 23) oluşan 11 (% 19) proje ise çift-
çiler  tarafından  reddedilmiş  ve  gerekleştirilememiştir  (4).  Yeni  mevzuat
uyarınca  toplulaştırma  plânı  reform  bölgelerinde  TTRM,  diğer  yerlerde
Köy İşleri  Bakanlığı  tarafından onanır  ve uygulanır.  Toprak  sahipleri  yeni
dağıtımı  kabul  etmediklerinde  arazileri  otomatik  olarak  kamulaştırılir  ve
tazminat,  bedeli  olarak  kendilerine,  önceden  bildirdikleri  vergi  değeri,
•ödenir.

Toprak reformuna konu olmayan tarımsal parsellerin parçalanmaları
serbest bırakıldığı halde kanuna göre dağıtılşn, toplulaştırma jle tahsis edi-
len  ya da  malsahibîne  bırakılan  topraklar  verime  bağlı  olarak  belli  bir
büyüklüğe kadar bölünemezler. Ufalanma sınırları  miras anlaşmazlıkları
için de aynen geçerlidir.  Bu demektir  ki,  mirasçılar anlaşmak ve tüm iş-
letmeyi  içlerinden birine  bırakmak  zorundadırlar  ,yoksa  TTRM bütün  iş-
letmeyi kamulaştırır  ve öncelik  sırasına göre diğer bir  ihtiyaç sahibine
tahsis eder.

4.   ŞİMDİKİ DURUM:

Tüm toplulaştırma masrafları (proje çalışmaları, yol yapımı,  sulama,
düzleme,  iyileştirme vb.)  devletçe karşılanır.  Yapılan kamusal  tesislerin
bakım ve onarımı için yetkili bir kuruluş yoktur. Aşağı Gediz Havzası'nda,
eksikliklerin,  mevcut  kamusal  ödeneklerle  giderilmesine  çalışılmaktadır.
Primer  ve sekonder kanalların bakım ve onarımı  Devlet Su İşleri  Genel
Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Toplulaştırmada ölçü işlerinin çok önemli bir  rolü vardır.  Tüm par-
seller yol ve su ağının yapımından önce araziye geçirildiği için işletmelere
âlişkin eşdeğerlikler genellikle sağlanamamaktadır. Bu nedenle, aplike edi-
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len yol - su ağı,  yapımı  bitirildikten sonra ölçülerek plâna işlenmeli ve
tahsis parselleri buna göre oluşturup zemine uygulanmalıdır. 1974 sonu-
na kadar onaylanan ve uygulanan 46 projeden 14'ü ölçülmüş  ve 6'sının
tapuları verilmiştir. 1976 sonunda tüm 46 işlemden Manisa'da uygulanan
28 projenin hepsinin yeniden mülkiyet ölçüleri bitirilmiştir.

Ülkemizde kadastro haritaları  henüz tamamlanmadığından arazi top-
lulaştırmasına ilişkin ihtiyaç ve süre hakkında ,kesin bilgiler verilememek-
tedir. Toplulaştırmaya ancak son yıllarda başlanmış  olmasına rağmen ge-
lişmesinin gelecekte hızlanması beklenebilir.
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FOTOGRAMETRİ

O R T O  F O T O ' Y  A

G E N E L     B İ R     B A K İ Ş

A. Scoti LOVERM (*)

Merkezi San Antonio, Texas'da olan Tobin Research Şirketi, Houston/
Texas, New Orleans/Lousiana ve Denver/Colorado'daki şubeleriyle, Ame-
rika Birleşik  Devletlerinin en büyük ticari  ölçme bürolarından biridir.  Bu
şirket,  Amerika'daki  istihkâm  çalışmalarını  fotoğrametrik  olarak  yürüt-
müştür.  1927 de kurulan şirket  hava fotoğraf  alımları,  jeodezik  ölçüler,
analitik  havai  nirengi,  aerostereofotogrametrik  haritalar,  kartografik  çi-
zimler ve çok renkli harita baskıları, uçuş plânlan, nümerik değerli hari-
talar,  hal-i  hazır  haritalar'dan  ibaret  olan  geleneksel  uğraşı  alanlarını
sürekli  olarak genişletmiştir.  Tobin Research ortofoto tekniğinin gelişme-
lerini ve onun önemini kavrayan ve uygulayan ilk ticari fotoğrametrik bir
kuruluştur.  Firma,  alım  uçakları,  modern  labratuvarlar,  kıymetlendirme
aletleri,  elektronik  kompüter  ve  otomatik  koordinatograflarla  dolu  alet
zenginliğini ortofototekniğinin uygulanmasında gerekli olan aletlerle da-
ha da zenginleştirmiştir.

Firma 1972 de VEB Cari Zeis Jena'nın TOPOCART/ORTHOPHOT sis-
teminin hizmete konulmasına karar vermiş ve hemen bu aletlerden iki ade-
tini satın alarak çok vardiyeli olarak hizmete sokmuştur.

ORTOFOTOGRAF'IN TARİHÇESİ :

Fotografik  alımlarla ölçü yapma tekniği  100 yıl kadar öncelere gi-
der. Bu yoldaki uğraşılar, resim eğikliği  ve arazi yükselti  farkları  nede-
niyle ortaya çıkan resim deformasyonları  yüzünden uzun süre boşa git-
miştir.  Resim eğikliği  sorunu fevkalâde bir  rödresman uygulamasıyla çö-
zümlenmişse de, yükseklik farklarından ileri gelen resim deformasyonları
çözüm bekleyen sorun olarak kalmakta süregelmiştir.

(*)   A. Scott Lovern (Tobin Research, Inc., San Antonio, Texas) in Jenaer Rundse-
hau 1977/2 sayısındaki yazı çevirisi.
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Ancak, O. Lacmann'ın, Gallus - Ferber- Foto- Rödresman aletiyle 1933
te arızalı araziler için önerdiği  Rödresman aleti önemli bir yer tutmak-
tadır.  Bu aletle fotoğraflarda alım eğikliği  ve yükseklik  farklarından ileri
gelen deformasyonlar yokedilmişse de, gene de sınırlı bir başarı elde edil-
miş  ve Ortoföto'nun ekonomik uygulanmasını  sağlayacak bir  sonuca ula-
şılamamıştır.  Ortofotografi'deki  ikinci  geliş  döneminin  Amerika  Birleşik
Devletleri  Jeoloji  Ölçü Dairesinden Russel  Bean'ın çabaları  ile  başladığı
herkes tarafından bilinmektedir.

Aynı Dairenin Jeologları, üzerinde dakik ölçülerin yapılabildiği, ger-
çek fotoğraf îk alımlardan, maden aramalarında büyük çapta yararlanmış-
lardır.  Bu amaçla 1953 yılının başında Ortofotoskop çalışmaları  başlatıl-
mıştır.  1953 sonbaharına kadar bu aletin bir  Deneme Modeli ortaya ge-
tirilmiştir.  Böylelikle Ortofotonun gerçekleşmesinin olanak içi  olduğu ka-
nıtlanmıştır. 1955 yılında da ortofotoskoplu bir Ortofoto aleti yapılmıştır.
1957 yazında ise Virginia'nın Lee ve Scott yörelerinde ilk deneme çalış-
maları yürütülmüştür.

Uygulamalar,  jeolojik  detayların  doğrudan  doğruya  Ortofoto'da  gö-
rülmesiyle çok iyi sonuçların elde edildiğini kanıtlamıştır. Ortoföto'nun ya-
rarları giderek güncel bir önem kazanmakta ve projelerde Ortofotonun
çok yönlü uygulanmasına geçilinceye kadar devam edeceğe benzemektedir.

1955 yılından beri, ortoföto'nun inceliğini, resim kalitesini ve yapım
teknolojisini  daha iyi  kılmak  uğrunda çok  sayıda araştırmalar  sürdürül-
müştür.  Bütün Fotogrametrik  Alet Firmaları,  yerli ve yabancı  ilgili  kamu
kuruluşları  Ortooto  araştırmalarına  önemli  katkılarda  bulunmuşlardır.
Bugün, yüksek hassasiyeti, net ve belirgin fotoğraf  materiyalini karşıla-
yan,  bütün  incelikleri  ve  fotoğraf  tekniğini  havi  Ortofoto  aletleri  imâl
olunmaktadır.

ORTOFÖTO'NUN  YARARLI  VE  YARARSIZ  YÖNLERİ  :  (Avantaj  ve

Dezavantajları)

Uzun senelerdir  fotogrametrik  olarak  yapılan normal  haritalar,  akla
gelen hemen bütün projelerde kullanılmışlardır. Ortofoto tam olarak özel
işaretli  bir  normal haritanın yerine geçemez. Ancak haritayı kullanan,
özel işaretli normal bir harita hassasiyetindeki bütün fotografik detayları
da arzularsa,  bunun tek  çözümü ortofoto'dur.  Doğal  olarak  vurgulamak
gerekir  ki,  ortofoto,  resim şeklinde bir haritadır.  Gereken hallerde, USA
ulusal  harita  standartlarına  uygun  incelikte  Ortafoto  yapımı  da  olanak
içindedir.
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Özel işaretli normal bir haritada, fotoğrafta bulunan bütün detayla-
rın gösterilmesi olanak dışındadır. Kaybedilecek zaman ve para bu eme-
ğin karşılığı  olmaktan uzaktır.  Ayrıca böyle bir  girişimin sonucunda, de-
tayların  birbirinden  ayrılmasının  birçok  alanlarda  mümkün  olmadığı  da
görülecektir.  Ortofoto,  kamaranın  saptadığı  bütün  detayları  kendisinden
yararlanana 'bütünüyle sunması  bakımından, sorunun tek  çözüm yolu ol-
maktadır.

Ortofoto, kendisinden yararlanana enterpretasyon konusunda bir so-
rumluluk yüklemektedir. Ekseri detaylar açıkça .belirlidirler. Arada sırada,
fotoğrafta  çıkmayan yerlerin kısıtlamaları  nedeniyle bir  harita  detayı  an-
lamında açıkça belirgin olmayan kısımlar var olabilir. Örneğin : Bîr yo-
iun heriki tarafındaki ağaç örtüsü, yol boyunca devam eden bir kıyı ka-
nalını  belli  etmeyebilir.  Ancak yararlanıcı  için gerekli  ise,  bu alanlarda
bütün şüpheleri yok edici bir enterpretasyonla ortofoto üzerinde ilgili özel
hat  işaretleriyle  soruna çözüm bulunabilir.  Tobin  Firmasınca  bu kolayca
uygulanmaktadır. Çünkü ortofoto'Iar üzerine pas noktalarının geçirildiği
bir harita baskısı ile bağıntılı olarak yapılmaktadırlar. Mevcut uygulamada
fotografik olarak birlikte basıma sokulur.
larının belirginliği için gerekli olan çizgileri harita diliyle çizebilir. Bu çi-
zim daha sonra ortafotoyla birleştirilir ve hatta ya mürekkeplenerek ya-
da fotografk olarak birlikte basıma sokulur.

Ortofoto'nun büyük bir dezevantajı  düşey ve düşeye yakın konum-
daki  objelerin  gösterilmesindedir.  Bu durum resim  perspektivi  nedeniyle
ortofoto üzerinde devrik  bir  konum meydana getirir.  Bu etkenliğin  tipik
örneğini, yan cephelerinden birindeki bütün pencereleri görülen yüksek
bir binanın o semtteki bir caddeyi tamamen örtmesi olarak gösterebiliriz.
Özel işaretli  normal haritalarda bu çarpık resim yokedilebilir  ve binanın
temel  sınırı  gerçek  konumuyla  çizilebilir.  Şehir  Projelerinde  sözkonusu
edilecek olan bu sorun daha sonra daha açık bir şekilde genişletilecektir.

İNCELİK :

Ortofoto  rutin  olarak  yapılmakta  ve  harita  inceliği  bakımından
USA'-nın ulusal standartlarını  kapsamakta ve hatta onların da ötesinde
daha  hassas  olmaktadır.  Gerekli  pas  nokta  altlığının  varlığı  ve  yüksek
derecede  bir  havai  nirenginin uygulanması  halinde bu inceliğe erişmek
hiçbir  şekilde sorun olmamaktadır.  Bu gereksinmeler yalnız ortofotonun
yapılmasında sözkonusu olmayıp, ayni zamanda, yüksek inceliği gerektiren
herbir fotogrametrik proje için aranılan gereksinmelerdir.
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1974  Sonbaharında,  USA Jeoloji  Ölçme  Dairesi,  Tobin  Firmasınca
yapılan ortofot'ları  bir  analize tâbi  tutmuştur.  USA Jeoloji  Ölçme Daire-
since elektronik  teste tabi  tutulan ortofotoların ilgili  faktörleri  şunlar  ol-
muştur :

1— Resim Ölçeği : 1 : 80.000 (1" : 6.667)

2— Kamara Sabitesi  152 mm.  (6 zoll)

Resimler bir Lear jetiyle ortalama arazi yüksekliğinin 12 km. (40.000
fit) üstünden çekilmişlerdir.

3 — Test alanının denizden yüksekliği:  1200 m. (4000 Fit).

4—Kesin ortofoto ölçeği 1 : 24000 (1" : 2000)

5— Alan Büyüklüğü : 7 1/2 dakika en ve boyunda bir USA Jeoloji
Ölçü  İdaresi harita boyutları.

6— Test noktaları : Tobin Firmasınca koordinatları bildirilmeyen 67
adet belli nokta.

7—Bütün bu saha için bir  ortofotonun yapılmasındaki  gerekli  za-
man   :10 Saat.

3,33  lük  büyütme  faktörünün  kullanılmasıyla  ortofotolar  doğrudan
doğruya 1 :  24.000 lik  kesin harita ölçeğine getirildiler.  Test  noktalarının
sonuçları aşağıdaki gibi olmuştur :

— Kuzey - Güney doğrultusundaki ortalama karesel hata:  ± 4,1 m.
(+ 13,6).

—. Doğu - Batı doğrultusundaki ortalama karesel hata : ± 5,2 m
(±  16,9).

—■ Vektoriyel ortalama karesel hata:   ± 6,6 m  (±  21,7).

Bu sonuçlardan açıkça görülmektedir ki, teste tâbi tutulan ortofotolar
yüksek  incelik  toleranslarını  havidirler.  Testin  yükseklik  farkları  büyük
olan bir  sahada yapılmış  olması  nedeniyle elde olunan sonuçlar  ayrıca
özel bir anlam taşımaktadırlar.

ORTOFOTOĞRAF'IN KULLANILDIĞI ALANLAR :

KARAYOLU İNŞAATLARINDA :

Ortofotografi karayolu güzergâhlarının tayininde en önemli rolü oynar.
Güzergâh değerlendirmesi için 1 : 2400 (1": 200) ölçeğinde 1,5 m.
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aralıklı yükseklik eğrileri (5 Fit) olan bir ortofoto'yu tipik bir örnek ola-
rak gösterebiliriz. Yükseklik eğrileri ya ayrı bir üst folye üzerinde göste-
rilirler, yada son şeklini almış  haritanın baskısı anında beraber basılır-
lar. İsimler, yeraltı ve yerüstü kapalı sulama tesisleri ve diğer tanımlar
son durumdaki  haritaya arzuya göre geçirilebilirler.

Haritalar için ulusal standartların öngördüğü inceliğe, şayet gerekli
ise, erişilebilir; ancak kaba bir incelik amaca yeterli ise USA Jeoloji Ölçü
Dairesinin haritalarından alınacak pas noktalan da kullanılabilir. Ortofo-
todan yararlanmada, yükseklik  eğrileri  ve resim çiftleri  yardımıyla en iyi
güzergâh seçilebilir  ve ortofoto üzerinde çizilerek gösterilebilir.  Arazideki
bütün  mülkiyet  konumları  da  orijinal  ortofotoya  taşınabilir.  Resim  çifti
yeniden bir kıymetlendirme aletine yerleştirilir ve seçilen güzergâhın be*
yuna ve enine profilleri gösterilir. Bu aletin mutlaka ortofotonun yapıldığı
kıymetlendirme aleti  olmasına gerek  yoktur.  Bütün bilgiler  dijital  olarak
alınırlar ve sonra boyuna ve enine profillerin çizgisel olarak dökümü ya-
pılır.  Tobin Firmasında bu fıusus bir Cal Comp Flatbed Plotteriyle sağ-
lanır. Bu uğraşının son ürünü ortofoto - plân ve boyuna profilli planlar-
dır. Şayet USA Jeoloji Ölçü İdaresinin mevcut pas noktalı altlıkları ve ha-
ritaları  kullanılmışsa,  bir  jeodeziyenin  bu  arazide bulunmasına  gerek  ol-
maksızın, bütün harita çalışmaları aynı anda yürütülmüş olur.

Bir karayolunun kesin projesinin elde olunmasında, fotoğraf görünü-
mündeki  bu ölçekli  haritalar  çok yararlı  olurlar.  Şayet bazı değişiklikler
sözkonusu olursa ölçme mühendislerinin arazi uğraşı (arıyla proje yapan-
ların işleri bu sayede fazlasıyla kolaylaşmış  olur. Ekseri uzmanlar için
bir  haritayı deşifre etmek  yerine bu fotoğraf  biçimindeki plânlardan ya-
rarlanmak daha kolaydır.

JEOLOJİ VE JEOFİZİK ALANINDA:

Jeologların, üzerinde korrekt  ölçülerin yapılabildiği  bir  fotoğrafa ge-
reksinme duymaları,  USA Jeoloji  Ölçü İdaresinde ilk  olarak  yararlanılan
Ortofötoskop'Ia  ilgili  gelişme ve araştırmaların çabuklaştırılmasında çok
önemli bir etken olmuştur. Jeomorfolog ve jeologlar, jeolojik  detayları
hava resimlerine kolayca işaret edebilmelerine karşılık, bu detayların nor-
mal bir haritaya doğru geçirilmesinde zorlukla karşılaşmaktadırlar. Ortofo-
tonun hizmete girmesiyle bu sorun çözümlenmiştir.

Dünyanın birçok sahaları için mevcut olan hava resimleri bu amaçla
hizmete  yararlı  kılınabilir.  Ölçeğin  elvermesi  halinde  mevcut  bu  fotoğ-
raflardan Jeologlar kendi araştırmalarını yapabilirler. Yeterli sayıda pas
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noktasının  bulunması  halinde,  herbir  resim  çiftinden  bir  ortofoto  elde
edilmesi  mümkündür.  Ortofoto  ürününün  pahalılık  derecesiyle  orantılı
olarak kalite inceliğinin de o kadar yüksek olacağı doğaldır.  Keza resim
çiftinin bir stereoskop altında incelenmesi, jeologlar için çok daha kolay
ve rahattır.  Bu arada, jeolog, resim çiftinin biri  üzerinde gerekli  gördüğü
bilgileri de işleyebilir. Bu detaylar ortofoto üzerine kolayca aktarılabilir-
ler. Renkli ve enfrarujlu resim çiftlerinde iyice belirlenen bilgilerin siyah -
beyaz ortofotolara nakledilme kolaylığı  ayrı  bir  avantajdır.  Ortofoto üze-
rindeki  bilgiler  korrekt  olarak  yerlerinde  gösterilebilirler  ve  jeodezik  bir
sisteme  göre  koordinatlarıyla  da  belirlenirler.  Kırıklar  ve  faylarla  ilgili
jeolojik  oluşum ve  bilgilerin  şekil  ve  büyüklükleri  tamam  olarak  göste-
rilebilir ve hatta gerekli ise normal haritalara da aktarılabilirler.

Jeofizisyenler yada petrol mühendisleri açacakları kuyuların yerleri-
ni, bu araziye ait resim çiftleri üzerinde işaretleyebilirler. Bu yerler daha
sonra  ortofoto  üzerine  aktarılabilir  ve  dijital  olarak  (y)  ve  (x)  koordi-
natlarıyla da belirlenebilirler. Söz konusu arazide yüksekliklere gereksin-
me  duyuluyorsa,  stereomodel  Standart  bir  kıymetlendirme  aletinde  kıy-
metlendirilir  yada yükseklikler  ortofotonun yapımında ele alınmak üzere
kaydolunurlar.  Bunun için,  kıymetlendirmede kullanılmakta  olan alet  en
uygunudur. Kadastroya ilişkin bilgiler de ortofoto üzerine geçirilirler. Ori-
jinal fotoğraf, ek bir jeodezik pas nokta tesisine gerek olmaksızın yeni bir
fotoğraf  alımıyla, son konum ve durumu gösterir  hale kolayca sokula-
bilir.

ŞEHİR HARİTACILIĞI ALANIMDA :

Ortofoto haritacılığı,  kentsel  alanlar için,  para ve zamandan önemli
oranda ekonomi sağlamaktadır. Örneğin bir  sık yerleşim bölgesinde nor-
mal  bir  kıymetlendirme  aletiyle,  zemindeki  detay bolluğu nedeniyle,  bir
modelin kıymetlendirilmesi için 4Q saat çalışılmasına karşılık, ayni mo-
delin ortofoto haritasını yapmak için 4 saatlik bir zamana gereksinme ol-
maktadır. Zemindeki detaylar, ortofoto'nun yapılma temposunda pek az,
yada hiç  rol  oynamamaktadır.  Ortofoto'nun yapılmasında,  normal  hari-
taların yapılmasında gerekli olan sayıdan daha az miktarda pas noktala-
rına gereksinme duyulur. Şehir  haritaları  ile ilgisi  olan herkes, ergeç or-
tofoto'yu hizmete sokmanın çabasını gösterecektir.

Bir şehirde, çeşitli  gereksinmeleri  olan çok sayıda kuruluş  vardır.
Şehir Plâncıları birşey, Sular İdaresi başka birşey isterler. Kentsel plân-
lama için ortofoto en uygun bir araçtır.
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Bir ortofoto harita serisi,  uygun işbirliği  içinde olan bütün kuruluş-
ların hizmetine en uygun fiatla sunulabilir.

Ortofoto'nun kentsel alanlarda özel problemler getireceği gözden uzak
tutulmamalıdır.  Yüksek  binaların  bulunduğu  alanlarda  «Devrik  Konum»
birçok zemin detaylarını  örttüğünden problem doğurmaktadır.  Bu soru-
nun çözümü için yeterli metodlar vardır. Tabin Firmasının bir tasarısın-
da şehrin merkezî bölgesi için, istek sahibine, 1: 480 (1 Zol: 40 Fit) öl-
çeğinde bir ortofotoğraf önerilmiştir. Bu durumda hava resimlerinin ölçe-
ği 1: 2400 olarak ayarlanmış ve «Devrik Konum» un pek az zemin deta-
yını örttüğü görülmüştür. Bunun üzerine istek sahibi, zemindeki tesisle-
rin,  bu  tesisler  yardımıyla  en  doğru  ölçülerin  yapılabilmesini  sağlıyacak
şekilde, zemindeki korrekt konumlarıyle gösterilmesini ayrıca talep etmiş-
tir. Bunun üzerine aynı yerin haritası iki şekilde hazırlanmıştır : Bütün ze-
min tesislerinin doğru konumlarıyla gösterildiği bir normal harita ve bir
de bunun altında aynı yere ait ortoto. Hem durum haritası hem de orto-
to,  alete  yerleştirilmiş  aynı  modelden elde edildiklerinden,  büyük bir  ek
masraf doğmamıştır.

Bu «Devrik Konumun» bertaraf edilmesi için başka bir yöntem, yük-
sek  binalı  alanlar  için  uzun odak  uzaklıklı  kamaralarla  fotoğraf  çekil-
mesidir. Bütün şehrin, 152 mm odak uzaklıklı  kamarayla fotoğrafı  çekil-
dikten  sonra  şehrin  merkezî  kısmı  için  ayrıca  305  mm  odak  uzaklıklı
kamaraların kullanılması  yerindedir.  Farklı  odak  uzaklıklı  fotoğraflardan
ortofoto yapılmasına gelince, bu amaçla kullanılan aletin çok yönlü ol-
ması gereklidir.

KADASTRO HARİTALARI YAPİMİNDA:

Tobin Firmasında, Ortofoto hakkında, kadastro idarelerinde söylen-
miş  öğünç  verici  sözler  işitilmektedir.  Taşınmaz  mal  sınırlarının  hava
fotoğraf  plânlarında en doğru şekilde gösterilme olanaklarıyla ilgili sene-
lerdir  sürdürülen  çekişmeler,  bu  öğünç  verici  sözlere  büyük  anlam  ka-
zandırmaktadır.  Ortofoto  üzerindeki  bütün  uzunluklar  ölçek  oranında
doğru ve taşınmaz mal sınırları  da fotoğrafik  görünümündekinin aynı ol-
maktadır.  Bu  yüzden  ortofotoğraf  in,  kadastro  haritacılığında  ön  plâna
geçmesine şaşmamak gerekir.

Kadastro  haritacılığında  ortofoto'nun,  normal  kadastro  haritalarına
nazaran bazı açık avantajlar sağladığı görülmektedir. Uzman bir gözlemci
ortofotodan toprak yararlanma durumlarını derhal ayırdedebilir. Çayırlar,
baltalıklar, çalılıklar, kültür arazisi, meyva bahçeleri ve diğer bir-
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çok toprak kullanım durumları açıkça ayırdedilir ve ayrıca arzulanan bü-
tün sahalar için yüzölçümü kolayca elde olunabilir .Toprak örtüsü bilinen
özel işaretleriyle özel üst folyelerde gösterilir.  Bunlar dijital  değerlendir-
meyi büyük oranda kolaylaştırırlar.

YER ALTS PETROL BORU MÂKLİ VE YÜKSEK GERİLMESİ
ENERJİ HATLARINDA:

Petrol boru nakli ve yüksek gerilim elektrik enerji güzergâhları için
yapılan ölçüler boyuna profilli  kadostral ve topografik  haritalardır.  To-
bin  Firmasında  benzer  projelerin  ortofoto  üzerinde yürütülmesi  güncel
olaylar arasına girmiştir. Yapılan şeritsel ortofoto plânlar binlerce millik
uzunluğa  erişmiştir.  Bunlar  için  1:480  le  1:  1200  arası  ölçek  yeterli
olmaktadır.  Ana yöntem,  ister  petrol  boru  hatları,  ister  yüksek  gerilim
elektrik hatları için aynıdır ve ölçeğe bağlı değildir.

Haritaların uygulanmasında gerekli  olan ek yatay ve düşey pas nok-
talarını  saptamak  için  genellikle  analitik  havai  nirengi  kullanılır.  Havai
nirengi, ya özellikle bu proje için hazırlanan pas noktaları güzergâhına,
ya da USA Jeoloji  Ölçü  İdaresinin  haritalarından alınan pas  noktalarına
dayatılır.  Kullanılan pas noktaları  harita  için  gerekli  olan inceliği  sağ-
larlar.

İlâve pas noktalarının elde olunmasından sonra ortofoto haritalarının
yapımına geçilir.  Yükseklik  eğrilerine gerek duyulursa, bunların çizilmesi
veya standart bir  stereoplotter'Ie kıymetlendirilmesi,  ortofotonun bitiril-
diği süre kadar ek bir süreye gereksinme gösterir. Şayet güzergâh hattı-
nın durumu kıymetlendirmeden önce saptanmışsa, normal olarak yüksek-
lik eğrilerine gereksinme duyulmaz ve sadece fotoğrametrik  bir profil  ta-
mamlanır.

Boru ve enerji nakil güzergâhlarının konumları  ortofotolardan alına-
cak kâğıt  kopyaların mozoik biçiminde şeritsel olarak birleştirilmeleriyle
sağlanır. Güzergâh ağı sonra da ortofoto şeridine geçirilir.

Yükseklik eğrilerinin, henüz kurşun kalemle çizilmiş halinde, ortofo-
toyla ortak olan güzergâh ağı aracılığı ile hemen uygunlukları sağlanma-
lıdır. Güzergâh hattının seçimi için, ortofotoyla birlikte basılan yükseklik
eğrili  ek üst folyeler kullanılır. Güzergâh hattının saptanmasından sonra,
yükseklik eğrileri sadece boyuna profil plânlarının hazırlanmasında yararlı
olurlar.  Bu  anda  projeci,  seçtiği  hattı  ortofotoya  veya  yükseklik  eğrili
folyelere geçirir. Genellikle birden fazla hatlar seçilmeli ve işaret olunma-
lıdır. Mülkiyete ilişkin bilgiler de ortofotoda gösterilir. Bundan sonra da,
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stereo- model tekrar fotoğrametrik bir kıymetlendirme aletine yerleştirilir
ve profil veya profiller kesin olarak kaydedilirler. Hat veya hatlar dijitali-
ze edilir ve aletle bağlantılı olan kompütere, hattın yatay ve düşey konu-
mu, mülkiyete ilişkin bilgiler, kuzey ve doğu yönleri, yükseklikler,  uzak-
lıklar, eğim açıları, hat güzergâhının açıları ve some açıları, verilirler. Bu
bilgilerden yararlanarak, bir koordinatograf,  arzu edilen boyutsal (yatay
ve düşey) ölçeklerde profilleri otomatik olarak çizer.

Bütün bu bilgilerden sonra boyuna profilli  ve genellikle teknik pro-
jeler  için  yeterli  olan  ortofoto-plânlar  yapılırlar.  Bütün  bu  işler,  harita
alanına giren taşınmaz mal maliklerini emin kılmak için yapılan sınır iden-
difikasyonları dışında hiçbir arazi ölçüsü yapılmaksızın bitirilir.

Uzun yıllardır,  bu hatların resim detaylarıyla birlikte plânlar üzerine
uyarlık sağlanacak şekilde geçirilmesi problemi araştırılmaktadır. Arazi rö-
latif  olarak düzlem değilse, güzergâh hattı bilgilerinin hava fotoğraf plan-
larıyla uyarlılığı olmaz. Ortofoto bu sakıncayı hemen hemen tamamen or-
tadan kaldırmıştır.  Boyuna profilli  ortofoto  plânlar,  petrol  boru  nakil  ve
yüksek gerilim enerji  nakil hattı projesi yapanlar için o kadar aranılır ol-
muştur ki, bu nedenle, eski boyuna profilli resim taslakları giderek geç-
mişe mal olmaktadır.

ORMANCILIKTA :

Ortofoto,  ormancılıkta  da,  plânlama ve  değerlendirme  işlerinde  en
önemli bir  yardımcı  araç olmuştur.  Bu amaçlar için, üzerinde doğru öl-
çülerin yapılabileceği  fotoğraflara sahip olmak, gerçekten umulanın öte-
sinde bir  kazançtır.  Yüzeyler çizilebilir  ve alanlar tam olarak  hesaplana-
bilirler.  Orman yolları,  bu sayede,  ormana en az zarar  verecek  şekilde
planlanabilir.  Yangın kontrolları,  özellikle  havadan gözetlemelerde  gözet-
leyicilerin eli altında doğru bir ortofoto - plân bulunursa fazlasıyla kolay-
laşır. Araştırmalar, renkli, enfrarujlu veya diğer alımlar üzerinde yapılır
ve elde olunan bilgiler, tıpkı  jeolojide olduğu gibi, ortofoto üzerine akta-
rılırlar.  Amerika  Birleşik  Devletleri  Orman İdaresi,  kendi  ulusal  orman-
larının bir çoğunun, yükseklik eğrili olarak basılmış  ortofoto- haritalarını
yaptırmıştır. Bu haritalardan bazıları için pas noktaları ve yüksek eğrileri,
USA  Jeoloji  İdaresinin  haritalarından  alınmıştır.  Bu  haritalar  1:7920
ölçeğinde  çizilmişlerdir.  Ortofotoğrafinin  yükseklik  eğrili  bir  plânla  kap-
lanmış  olması,  doğru ve kolay okunabilen aranılır  bir  haritanın varlığını
ortaya çıkarmıştır.
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TOPOĞRAFİK HARİTALAR :

Şayet bir sahanın haritası, normal fotoğrametrik yöntemle kıymetlen-
dirilerek  çizilebiliniyorsa,  aynı  alanın  aynı  ölçekte  bir  ortofotoğrametrik
haritasının çizilebilmesi de doğaldır. Yüzeydeki tesislerin dışında, ortofo-
to- haritanın yapılması için gerekli olan hava fotoğraf alımları ve pas nok-
ta tayinlerinde aynı yöntemler kullanılır.

Tobin Firmasınca ortofoya dayanılarak birçok büyük topoğrafik  ha-
rita projeleri  gerçekleştirilmiştir.  Yükseklik  eğrileri  istek sahibinin arzu-
suna göre, ortofotoyla birlikte siyah veya beyaz olarak basılmışlardır. Sı-
nırlar, isimler, profil  doğruları, koordinat çizgileri, pas noktalan ve stan-
dart  haritalardaki  diğer  detaylar  son  baskı  haritalarda  gösterilirler.  Bazı
hallerde açıkça seçilemiyen detaylar özellikle çizilmezler. Bir nüsha üze-
rinde kadastro bilgileri de gösterilir.

Ortofoto  tekniğiyle  yapılan  topoğrafik  haritalardan,  özellikle  maden
aramalarında, çevre araştırma ve plânlamalarında ve büyük endüstri in-
şaatı  projelerinde  bol  bol  yararlanılır.  Bu  haritaları  kullananlar  ortofo-
toğrafiden fazlasıyla memnundurlar ve bu haritaları giderek yeni yeni pro-
jelerde de kullanmaktadırlar.

S O N U Ç :

Bu açıklamaların ortofotoğrafinin kullanılması için gerekli ilgiyi uyan-
dıracağını umuyoruz. Bugünkü üstün alet ve yöntem olanakları karşısın-
da, ortofotonun uygulanması, sadece onu kullanacakların olumlu kararla-
rını beklemektedir. Ortofoto haritaları,  arazinin tanımlanmasında en eko-
nomik ve en hızlı bir yöntemi sergilemeleri bakımından paha biçilmez bir
teknik  yardımcı  belge görünümündedirler.  Ortofotoğrafi  artık  yenilik  ol-
maktan  çıkmıştır.  Yirmi  yıldan beri  vardır  ve başlangıçtaki  ortofotonun
kullanılmasıyla ilgili  karşı  çıkışlar giderek ortadan kalkmaktadır.  Topye-
kûn  uygulanma  kararının  alınması  ve  biran  önce  gerçekleştirilmesi  gün
meselesidir.

(Çeviren :   M. Emin ERTÜRK)
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