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Özet 
Yönetim personelinin e�itilmesinin özel bir önemi vard�r. Bu, 
merkezi yönetim, eyaletler ve belediyelerin finansmanlar� konsoli-
de etmeye zorunlu kald�klar� zamanlarda daha fazla önem kaza-
n�r. Bu 
nedenle görevlerin yerine getirilmesi ilkeleri h�zl� ve verimli 
çal��may� artt�rma, verimlili�i iyile�tirme ve hatta kaliteyi sa�la-
ma amac�yla denetlenir. Büyük Devlet S�nav�’n� içeren hizmet 
öncesi teknik e�itimi hem yönetim görevlerinin üstlenilmesi hem 
de kamu yönetimi ve de özel ekonomi için optimum bir haz�rl�kt�r. 

Anahtar Sözcükler 
Harita ve Kadastro Alan�nda Haz�rl�k Hizmeti, E�itim Plan�, Üst 
S�nav kurumu  

Abstract 
Pre-service technical training and the Great State Ex-

amination in Land Management in the Federal 
Republic of Germany 

It is especially crucial to train management staff, which gains 
greater importance when they are obliged to consolidate the 
finances of the central administration, the states and municipali-
ties. Thus, they are inspected in terms of principles of fulfilling 
tasks, developing efficiency at work, improving productivity and 
maintaining quality. Pre-service technical training including the 
Great State Examination is an optimal preparation process for 
both public administration and private sector. 

Keywords 
Preparatory Training in Surveying and Cadastre Fields, Training 
Plan, Approval Process, Higher Examination Council. 

1. Giri� 
Haritac�l�kla ilgili üst bir kurulu�ta yöneticilik görevi almak 
isteyen jeodezi-fotogrametri (harita) mühendisleri için 
norm e�itim iki bölümden olu�ur: 
� Bir üniversitede yakla��k be� y�ll�k ö�renim sonunda 

verilen bir yüksek. mühendis (master) diplomas�, 
� Haritac�l�k (ölçme) kurumlar�nda iki y�ll�k bir haz�rl�k 

e�itimi sonunda al�nan bir Büyük Devlet S�nav� diplo-
mas�. 

     Bu sistem eyaletlerin memurluk kanunlar�nda, terfi tü-
züklerinde ve ilgili ö�renim ve s�nav yönetmeliklerinde 
öngörülmektedir. Bavyera Özgür Eyaleti ve Baden-
Württemberg eyaleti d���nda Alman eyaletleri ve idareleri 
1948’de üst teknik hizmete yönelik Büyük Devlet S�nav� 
yapacak ortak bir Üst S�nav Kurumu olu�turmak için an-
la�m��lard�r. �ki Almanya’n�n birle�mesinden sonra yeni 
federal eyaletler de bu anla�may� kabul etmi�lerdir. �ekil 1, 
arazi yönetimi uzmanl�k alan�nda 1948’den 2007’ye kadar 
yap�lan ba�ar�l� büyük devlet s�navlar�n�n bir özetini ver-
mektedir. 
 

 

 
 
�ekil 1: 1948-2007 Y�llar� Aras�nda Yap�lan Ba�ar�l� S�navlar 
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2. Üst S�nav Kurumu 
Haritac�l�k (Ölçme) üst yönetim kurumlar� için görevli Üst 
S�nav Kurumu; Trafik, �mar ve �ehir Geli�imi Federal 
Bakanl��� içinde özel bir kurulu�tur. Yasal temel, üst hari-
tac�l�k kurumlar� için Alman eyaletleri ve yönetimlerinin 
ortak bir Üst S�nav Kurumu ile ilgili ve son durumu 6 
Temmuz 2007’de belirlenen 16 Eylül 1948 tarihli anla�ma-
d�r. Anla�madan sonra artan görevler bir Küratörlük (Kay-
y�ml�k) ile saptanmaktad�r. Üye yönetimler ve böylece Üst 
S�nav Kurumu’nun harcamalar�n� kar��layan kurulu�lar, 
daha önce bahsi geçen federal eyaletler yan� s�ra Trafik, 
�mar ve �ehir Geli�imi ile Savunma ve Ekonomi ve Tekno-
loji Federal Bakanl�klar�; Alman �ehircilik Kurultay�, 
Alman �ehirler ve Belediyeler Birli�i, Alman �lçeler Kurul-
tay� gibi kamusal tepe kurulu�lar�d�r. Küratör’lükte her üye 
yönetimin bir oy hakk� vard�r. Üst S�nav Kurumu ile ilgili 
uzmanl�k denetimi yan� s�ra özellikle haritac�l�k üst teknik 
yönetimi için gerekli e�itim ve s�nava yönelik önerilere ait 
raporlar� ve tavsiyeleri ise Küratörlük de�erlendirir. 
     Üst S�nav Kurumu’nun Görevleri: 
� Yüksek yap�lar, �ehircilik, su i�leri, yol i�leri, arazi 

yönetimi, savunma tekni�i, imar müdürlü�ü, demiryol-
lar� i�leri, makine ve elektroteknik, havac�l�k tekni�i, 
eyalet do�a ve peyzaj planlamas�, çevre tekni-
�i/korunmas� uzmanl�k alanlar�nda (bölümlerinde) Bü-
yük Devlet S�nav� yapmak, 

� Yeni bilimsel deneyimler ve üye yönetimlerin gereksi-
nimleri ile ilgili e�itim ve s�nav hükümlerini daha da ge-
li�tirmektir. 

     Üst S�nav Kurumu bireysel uzmanl�klarla ilgili bölümle-
ri içerir. Ba�kan ve yard�mc�s� ile bölüm ba�kanlar� yan� 
s�ra s�nav görevlileri hep birlikte Üst S�nav Kurumu’nu 
olu�turur. Do�rudan s�nav i�lemi için tüm uzmanl�k bölüm-
lerinden 550 ki�i görevlendirilmi�tir. Bu 550 ki�i hem kendi 
uzmanl�k alanlar�ndaki tüm yönetimler hem de serbest 
meslekler ve akademik yüksekokullar ve üniversitelerdeki 
alanlar� temsil ederler. Arazi yönetimi bölümünde yakla��k 
90 ki�i görev yapar. Üst S�nav Kurumu’nun tüm üyeleri 
ayn� devlet s�nav�n� vererek üst yönetim teknik/teknik ol-
mayan hizmeti için yeteneklerini kan�tlam�� olmal�d�rlar. 
     Üst S�nav Kurumu; ba�kan, ba�kan yard�mc�s� ve bölüm 
temsilcilerinden olu�an Yönetim Kurulu ile çal��malar�n� 
sürdürür. S�nav tekni�ine ait genel sorunlar�n çözümü ile  
s�nav görevinin yap�lmas� yan� s�ra özellikle s�nav hüküm-
lerinin de�i�tirilmesi veya düzeltilmesi önerileri de Yöne-
tim Kurulu’nun yetkileri içindedir. Genellikle bu gibi öneri-
ler yaln�z s�nav yönetmelikleri ve s�nav içerikleri için de�il, 
tersine, ilgili e�itim hükümleri için de önemlidir. Bu neden-
le Yönetim Kurulu ilgili uzmanl�k bölümündeki s�nav gö-
revlileri ile bir tavsiye için uygun önerileri haz�rlar, bunlar 
daha sonra Küratör’lükçe kabul edilir. Örne�in, “e�itim ve 
s�nav içeriklerinin ayr�nt�l� bir revizyonu”na ili�kin olarak 
yap�lan “Yönetim Görevleri ve Verimlili�i” s�nav bölümü-
nün kabulüne ait 1997 tarihli “E�itim ve S�nav Yönetmelik-
leri Tavsiyeleri” zikredilebilir. 
     Tüm uzmanl�k alanlar� için “Genel Hukuk ve Yönetim 
Esaslar�” ile “Yönetim Görevleri ve Verimlilik” uzmanl�k-
lar� yeknesak taleplerle tespit edilmi�tir. Böylece bu bölge-
lerde gerekli görevlerin zamanla düzenlendi�i ve yönetim 

personeli için hizmet öncesi e�itimin bütünle�ik bir akade-
mik ö�retimi içeren bir ek e�itim oldu�u aç�kl�k kazanm��-
t�r [Schulze, 2002]. Çizelge 1, eyaletlerde halen yürürlükte-
ki geçerli e�itim ve s�nav yönetmeliklerini göstermektedir. 

3. Haz�rl�k Çal��mas� 
E�itim ve s�nav tüzü�ü ile ilgili olarak Üst S�nav Kuru-
mu’na ait Küratörlük’ün tavsiyeleri ilgili eyalet hükümleri 
içine al�nm��lard�r. Buna göre haz�rl�k çal��mas�n�n hedef 
ve amac�, üst yönetim teknik e�itimi için yeni ku�ak ele-
manlar� yeti�tirmektir. Bu ba�lamda yönetim çal��malar� 
için sorumluluk sahibi personel olu�turulmal�d�r. 
     E�itim; bir yandan üniversitede edinilen bilgileri uygu-
lamada kullanmak, gerekti�inde eksiklikleri tamamlamak 
ve di�er yandan yönetim, hukuk, planlama, i�letme ve yö-
netim görevleri alanlar�nda ayr�nt�l� bilgilere arac�l�k etmek 
do�rultusunda yap�lmal�, ayr�ca adaylar�n sorumluluk bilin-
cini ve inisiyatifini uyand�rmal� ve geli�tirmelidir. Bu arada 
devlet politikas�, ekonomik, kültürel ve sosyal ç�karlar 
dikkate al�nmal�d�r. 
     Hizmet öncesi e�itim Büyük Devlet S�nav� ile  tamam-
lan�r. Bu s�nav, Arazi Yönetimi uzmanl�k alan�nda noter 
statüsünde yeminli özel haritac�l�k lisans bürolar� açmak 
için de bir önko�uldur. 
     Haz�rl�k çal��mas�na al�nabilmek amac�yla aday; 
� Hizmet öncesi e�itim, azli de içeren memurlu�a atan-

mada yemin yerine geçti�inden, memur olabilmek için 
yasal ön ko�ulu sa�lamal�, 

� Uzmanl�k alan� için öngörülen bilimsel ö�retimi tamam-
lam�� olmal�d�r. 

     Haz�rl�k çal��mas�na kat�lmak (yani hizmet öncesi e�iti-
me kay�t) için ilgili eyalet dairesi karar verir (Bak: Çizelge 
2). 
     Haz�rl�k çal��mas� genellikle iki y�l sürer. E�itim için 
gerekli çal��malar kariyer (terfi) hukuku hükümlerine göre 
dikkate al�nabilir. Gerekli çal��malar�n hesaba kat�lmas�n� 
aday� görevlendiren kurum kararla�t�r�r.  
 
     Haz�rl�k çal��mas� alt� e�itim bölümünden olu�ur: 
� Ta��nmazlar Kadastrosu, 
� Yeniden K�rsal Düzenleme, 
� Eyalet (Bölge) Planlamas� ve �ehircilik, 
� Ülke Ölçümü ve Karto�rafya, 
� An�lan Dört Uzmanl�k Bölgesinden Birinde Derinleme-

sine E�itim, 
� Devlet Arac�l�k Kurumu. 
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Üye 
Yönetim 

Metin 
Tarihi Yay�n Yürürlük 

Tarihi 

Brandenburg 
Eyaleti 29.03.2001 

Brandenburg Eyaletinde Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda 
E�itim ve S�nav Yönetmeli�i 
- Brandenburg Eyaleti Resmî Gazetesi, 12. Y�l, No. 7, 30.04.2001 (Bölüm II, 
Yönetmelikler) 

01.05.2001 

Hamburg 
Özgür ve 

Hanse�ehri 
11.07.2001 Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Tüzü�ü 

- Hamburg Resmî Gazetesi 2000, No.24 01.04.2000 

Hessen 
Eyaleti 

 
 

20.06.1989 
 
 

31.01.2001 
 

25.09.2001 
23.05.2006 

Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Tüzü�ü 
- Hessen Eyaleti Resmî Gazetesi, No.37, 11.09.1989 
De�i�tirilmi� Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve 
S�nav Tüzü�ü 
- Hessen Eyaleti Resmî Gazetesi No.9, 26.02.2001 
- Hessen Eyaleti Resmî Gazetesi No.43, 22.10.2001 
- Hessen Eyaleti Resmî Gazetesi No.24, 12.06.2006 

25.09.1989 
 
 

01.01.2001 
 

23.10.2001 
13.06.2006 

Mecklenburg- 
Ön Pomeranya 

Eyaleti 

05.07.2004 
 
 

15.09.2006 
 
 

06.11.2006 

Mecklenburg-Ön Pomeranya Eyaleti Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri 
Hakk�nda E�itim ve S�nav Yönetmeli�i (Üst Yönetim Teknik Görevlisinin E�itim 
ve S�nav Tüzü�ü) 
Mecklenburg-Ön Pomeranya Resmî Gazetesi 2004 (S. 327) Üst Yönetim Teknik 
Görevlisinin E�itim ve S�nav Tüzü�ü’nün De�i�tirilmesi Hakk�nda Yönetmelik 
- Mecklenburg-Ön Pomeranya Resmî Gazetesi 2006, No.17, S.722 vd. 
- Mecklenburg-Ön Pomeranya Resmî Gazetesi 2006, No.20, S.830 

01.01.2003 
 
 

13.06.2006 

A�a�� 
Saksonya Eyaleti 11.10.1999 Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Yönetmeli�i 

- A�a�� Saksonya Eyaleti Resmî Gazetesi, No.20/1999, 22.10.1999 01.11.1999 

Kuzey Ren-
Vestfalya Eyaleti 31.10.2002 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri 
Hakk�nda E�itim ve S�nav Yönetmeli�i (Üst Teknik Hizmet E�itim Yönetmeli�i) 
- Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Resmî Gazetesi, No.30, 22.11.2002 

01.01.2003 

Rheinland- 
Plalz 

Eyaleti 
26.08.2003 

Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Eyalet 
Yönetmeli�i 
- Rheinland-Plalz Eyaleti Resmî Gazetesi, No.13, 05.09.2003 

06.09.2003 

Sar 
Eyaleti 02.05.2001 

Üst Yönetim Teknik Görevlisi Hakk�nda Eyalet, Belediyeler ve Belediyeler Birli�i 
E�itim ve S�nav Tüzü�ü 
- Sar Eyaleti Resmî Gazetesi, No.40, 07.09.2001 

08.09.2001 

Saksonya- 
Anhalt 
Eyaleti 

14.12.1999 
 
 
 

30.04.2002 

Saksonya- Anhalt Eyaleti’nde Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�n-
da E�itim ve S�nav Yönetmeli�i 
- Saksonya-Anhalt Eyaleti Resmî Gazetesi, No. 41/1999, 30.12.1999 
Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Yönetmeli�i 
De�i�ikli�i 
- Saksonya-Anhalt Eyaleti Resmî Gazetesi, No. 28/2002, 06.05.2002 

01.10.1999 
 
 
 

07.05.2002 

Schleswig- 
Holstein 
Eyaleti 

15.07.2003 
Schleswig-Holstein Eyaleti’nde Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hak-
k�nda E�itim ve S�nav Eyalet Yönetmeli�i 
- Schleswig-Holstein Eyaleti Resmî Gazetesi, No.30, 28.07.2003 

01.08.2003 

Saksonya 
Özgür 
Eyaleti 

17.10.2002 

Üst Yönetim Teknik Görevlisinin E�itim ve S�nav� Hakk�nda Saksonya Eyaleti 
�çi�leri Bakanl��� ve Saksonya Eyaleti Çevre ve Tar�m Bakanl��� Yönetmeli�i (Üst 
Yönetim Teknik Görevlisi Hakk�nda Saksonya E�itim ve S�nav Tüzü�ü) 
- Saksonya Özgür Eyaleti Resmî Gazetesi, 2002, S.268 

01.10.2002 

Thüringen 
Özgür 
Eyaleti 

17.05.2004 
Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda Thüringen E�itim ve S�nav 
Tüzü�ü 
- Thüringen Özgür Eyaleti Resmî Gazetesi, No. 14, 22.07.2004 

23.07.2004 

Çizelge 1: Üye Yönetimler Alan�nda Üst Yönetim Teknik Görevlisinin Kariyeri Hakk�nda E�itim ve S�nav Tüzükleri 
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Üye Yönetim Kay�t/Görevlendirme Kurumu Adres  

Brandenburg 
Eyaleti Brandenburg Eyaleti �çi�leri Bakanl��� 

Henning-von-Tresckow- 
Strasse 9-13  
14467 Postdam 

Hamburg Özgür ve Hanse 
�ehri 

Hamburg Özgür ve Hanse �ehri 
- �ehir Geli�imi ve Çevre Dairesi 

Stadthausbrücke 8  
20355 Hamburg 

Hessen Eyaleti Hessen Arazi Yönetimi ve Jeoenformasyon Eyalet Dairesi Schaperstrasse 16 
65195 Wiesbaden 

Mecklenburg-Ön 
Pomeranya Eyaleti Meeklenburg-Ön Pomeranya Eyaleti �çi�leri Bakanl��� Alexandrinenstrasse 1 

19055 Schwerin 

A�a�� Saksonya Eyaleti A�a�� Saksonya Harita ve Jeobasisenformasyon Eyalet Daire-
si-LNG- Alan 13- Memur E�itimi 

Podbielskistrasse 331 
30695 Hannover 

Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti �çi�leri Bakanl��� Haroldstrasse 5 

40213 Düsseldorf 

Rheinland-Pfalz Eyaleti Rheinland-Pfalz Eyaleti �çi�leri ve Spor Bakanl��� Schillerplatz 3-5 
55116 Mainz 

Sar Eyaleti Çevre Bakanl��� Keplerstrasse 18 
66121 Saarbrücken 

Saksanyo-Anhalt Eyaleti Saksanyo-Anhalt Harita ve Jeoenformasyon Eyalet Dairesi 
Otto-von-Guericke-
Strasse 15 
39104 Magdeburg 

Schleswig-Holstein Eyale-
ti Schleswig-Holstein Eyaleti �çi�leri Bakanl��� Düstenbrooker Weg 92 

24105 Kiel 

Saksonya Özgür Eyaleti Saksonya �çi�leri Eyalet Bakanl��� Wilhelm-Buck-Strasse 2 
01097 Dresden 

Thüringen Özgür Eyaleti Thüringen �mar ve Trafik Eyalet Bakanl��� Steigerstrasse 24 
99096 Erfurt 

Çizelge 2: Haz�rl�k Çal��mas� �çin Aday Harita Y. Mühendislerini Görevlendiren Kurumlar 
 
Aday� görevlendiren kurum bizzat e�itim vermiyorsa aday-
lar bir E�itim Dairesi’ne yönlendirilir. Bu daire adaylar� 
bireysel e�itim bölümlerindeki ilgili alt� e�itim kurulu�una 
gönderir. Bu arada tercih edilen bir servise gitme iste�i 
elverdi�ince dikkate al�n�r. E�itim Dairesi, tüm adaylar için 
e�itim bölümlerini, sürelerini, e�itim servislerini ve içerik-
lerini belirleyen bir plan haz�rlar. E�itim bölümü süresince 
e�itim servislerinde yap�lan çal��malar aday taraf�ndan bir 
e�itim belgesi halinde belirtilir. Bu belge onaylanmak için 
her ay e�itim servisine ve her üç ayda bir aday� görevlendi-
ren kuruma sunulur. Sorumluluk bilinci, ba��ms�z olarak 
görevi yerine getirme ve problem çözümü ile güçlendiril-
melidir. E�itim yöneticileri böylece adaya sorumluluk 
haz�rl���ve inisiyatifini özendirme f�rsat� verirler, ayn� za-
manda aday�n çal��malar�n�n de�erlendirilmesi için önemli 
olan yetene�i, bilgileri ve faaliyetleri belirleyebilirler. E�i-
tim bölümleri ve servisleri ile e�itimin içeri�i için üye yö-
netimlerde talimatname �eklinde yay�mlanan çerçeve plan-
lar uygulan�r. Bununla ilgili olarak Hessen Eyaleti örne�i 
verilmektedir (Çizelge 3). Genellikle evde s�nav çal��mas�, 
aday�n e�itildi�i uzmanl�k alan�nda derinle�ece�inden, 
derinle�ilen uzmanl�k konusunun seçimi özel bir önem arz 
eder. Hangi alanda derinlemesine bir e�itimin yap�laca�� en 
geç V. e�itim bölümünün ba�lamas�ndan 6 ay önce karar-

la�t�r�lmal�d�r. Bu ba�lamda E�itim Dairesi, sa�lad��� 
önemli yard�mc� kararlarla söz konusu e�itim servislerinde-
ki derinle�me olanaklar� ve bu e�itim bölümü hakk�nda 
zaman�nda ve ayr�nt�l� bilgiler verir.  
     Giri� ö�renimi, genel yönetim semineri, uzmanl��a yö-
nelik yönetim semineri gibi ortak toplant�larda yönetim, 
hukuk, planlama, i� organizasyonu, çal��ma sistemati�i, 
yönetim tekni�i ve görü�me yönetimi alanlar�nda bilgiler 
edinilir. Yönetim seminerlerinin yap�lmas� ve örgütlenmesi 
Rheinland-Pfalz, Thüringen, Hessen ve Sar Eyaletlerinde 
ortakla�a gerçekle�tirilir. Yönetim görevleri ve verimlilik 
hakk�nda bilgiler veren seminerler uzmanl�k konusu d���nda 
ve birkaç eyalette yap�l�r. Tüm e�itim bölümlerinde adayla-
ra pratik günlük çal��malarda katk�da bulunmak, görü�me-
lere, randevulara vb. kat�lmak ve uygun önergeleri (yaz� 
haline getirilmi� metin) haz�rlamak için f�rsat verilmelidir. 

4 Büyük Devlet S�nav� 
Büyük Devlet S�nav�’nda adaylar bir üniversitede edindik-
leri bilgileri uygulamada kullanmay� ö�rendiklerini, uzman-
l�k alanlar� ile ilgili yönetim i�lerine, ilgili hukuk, yönetim 
ve teknik hükümlerine al��t�klar�n� ve ekonomik dü�ünme 
ve yönetim tekni�i bilgilerine de sahip olduklar�n� göster-
melidirler. 



hkm 2010/1  Say� 102

-32-

Schröder W., Çeviri: Y�ld�z N., Federal Almanya’da Arazi Yönetimi
Uzmanl�k Alan�nda Hizmet Öncesi Teknik E�itimi ve Büyük Devlet S�nav�

 
 

E�itim 
Bölümü* 

E�itim 
Süresi 
(Haf-

ta) 

E�itim Servisleri E�itimin �çerikleri 

I-IV  Tüm E�itim Servisleri �çin Genel 

Arazi Yönetimi uzmanl�k alan�nda yönetim tekniklerine hâkim olmak için aday, 
a�a��da belirtilen e�itim içeriklerini her e�itim bölümünde kullanmal�d�r. Kuram-
sal temel bilgiler arac� ders ö�renimi �eklinde olmal�d�r. Yönetim görevleri ve 
yöntemleri, kurumlar�n örgütlenmesi ve çal��mas�, ileti�im, enformasyon ve büro 
tekni�i, personel yönetimi, personel dairesi, personel temsilcilikleri ile birlikte 
çal��ma, iktisat ve i�letme ekonomisi ilkeleri, kamu hizmetleri; bütçe, vezne ve 
hesap tekni�i, kalite güvencesi. 

I 17 Arazi Yönetimi Dairesi, Tapu Sicil 
Müdürlü�ü 

Olu�um, ta��nmazlar kadastrosunun örgütlenmesi ve güncelle�tirilmesi, tapu 
kütü�ü ile ba�lant�s�, ta��nmazlar hukuku: Kadastro altl�klar�n�n hukuk, yönetim 
ve ekonominin gereksinimleri için kullan�lmas�. Tar�m arazilerinin derecelendi-
rilmesi. Tapu kütü�ü örgütlenmesi ve yönetimi. Kadastronun yenilenmesi. Ça�-
da� hesap ve de�erlendirme yöntemleri kullan�larak tüm kadastral ve di�er öl-
çümlerin planlanmas�, uygulanmas� ve i�lenmesi (bilgisayar donan�m ve yaz�l�m 
teknolojisi), CBS/LIS (Eyalet Planlama Bilgi Sistemi) alanlar�ndaki kullan�mlar, 
di�er kurumlar ve siyasî kurullarla i�birli�i.  

II 13 

Arazi Toplula�t�rma Üst Kurumu 
Olarak Arazi Yönetimi Dairesi ya da 
Arazi Toplula�t�rma Bölümü ya da 
Hessen Arazi Yönetimi ve 
Jeoenformasyon Eyalet Dairesi 

Arazi toplula�t�rmas�n�n tarihî geli�imi, tar�m hukuku; k�rsal geli�imin yasal, 
ekonomik, ekolojik, ve teknik temelleri. K�rsal geli�im önlemleri, önlemlerin 
maliyeti ve finansman�. K�rsal mekânda yeniden düzenleme yöntemleri, do�ay� 
koruma, çevre korunmas�, köy yenilenmesi, yeniden �ekillendirme esaslar�na 
dayal� arazi toplula�t�rma yöntemleri, Tar�mla Uyum Kanunu’na göre arsa düzen-
leme yöntemleri, tar�m arazilerinin derecelendirilmesi, arazi toplula�t�rmas�nda 
yol ve sulama plan�, yeni da��t�m, arazi toplula�t�rma ve arsa düzenleme planlar�, 
i�lem hukuku ve geçici haklar, tapu kütü�ü ve kadastronun güncelle�tirilmesi, 
ortak tesislerin yap�m� ve maliyeti, topra�� koruyucu ve iyile�tirici önlemler, 
peyzaj bak�m� ve �ekillendirilmesi, yeniden düzenleme i�lemlerinde önemli 
görü�melere ve i� bölümlerine kat�l�m. K�rsal mekânda büyük projeler ve uzman-
l�klar aras� planlaman�n e�güdümüne, geli�imine ve yönetimine kat�l�m, çevresel 
etki de�erlendirme raporu (ÇED), 

III 15 Belediye Yönetimi, Arazi Yönetimi 
Dairesi Eyalet Planlama Servisleri 

Mekân düzenlemesi ve eyalet planlamas�n�n temelleri; �ehircilik: Çal��ma yönte-
mi (mevcut durumun belirlenmesi, analiz, tahmin) imar planlamas�, imar planla-
mas�n�n güvence alt�na al�nmas�, yap�sal ve di�er kullan�mlar�n düzenlenmesi. 
Arsa düzenlemesi, kamula�t�rma, teknik altyap� donat�s�, ta��nmaz de�erlerlerinin 
belirlenmesi, sa�l�kla�t�rma ve geli�im önlemleri, di�er yap� ve arsa hukuku; yap� 
düzenleme ve denetleme tekni�i, beledî ölçme ve ta��nmazlar tekni�i. Bizzat 
belediye yönetiminin görevleri, yetkileri ve örgütlenmesi; resmi kurumlar�n ve 
siyasî kurullar�n i�birli�i. 

IV 11 Hessen Arazi Yönetimi ve 
Jeoenformasyon Eyalet Dairesi 

Konum, yükseklik ve gravimetri noktalar� alan�n�n olu�turulmas� ve korunmas�. 
Resmî topo�rafik haritalar�n topo�rafyas�, fotogrametrisi, karto�rafyas� ve gün-
celle�tirilmesi; röprodüksiyon tekni�i, hassas ölçmeler. Büro ve arazi çal��mala-
r�nda uzmanl�k görevlerinin planlanmas�, yönlendirilmesi, yürütülmesi ve kontro-
lü. GIS/LIS (Eyalet Planlama Bilgi Sistemi) alanlar�ndaki kullan�mlar. 

V 12 Seçime Göre Bölüm I, II, III ya da IV modellerinden birinde geli�im için proje yönetimi olarak 
derinle�me. 

VI 

8 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Kadastro, Harita ve Arazi Toplula�-
t�rmas� Üst kurumu Olarak Hessen 
Arazi Yönetimi ve Jeoenformasyon 
Eyalet Dairesi 

Genel Eyalet Dairesi; kadastro müdürlüklerinin ve lisansl� (noter statüsünde ve 
yeminli) harita ve kadastro ölçme özel bürolar�n�n denetimi, �ikâyet ve itiraz 
i�lemleri, kadastro ve ölçme tekni�inin di�er görevleri, yönetim hukuku, kamu 
yönetiminde çal��anlar�n hukuku. Merkezî hükûmet, eyaletler ve belediyelerdeki 
yönetim örgütlenmesi  ve birlikte etkinli�i, arac�l�k kurumunun çal��mas� ve büro 
tekni�i, hizmet ve uzmanl�k denetimi çerçevesinde kontrol, i� ak��� organizasyo-
nu kavramlar� ve temelleri, proje yönetimi.  
 
Evde s�nav çal��mas� 

 10  Ders ö�renimi 

 Yakla��k 
12  (Dinlenme tatili) 

 104 24 ay  

Çizelge 3: Çevre E�itim Plan�: Arazi Yönetimi 
* Bölüm II, III ve IV’ün s�ras� de�i�tirilebilir.  
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Büyük Devlet S�nav�’na yaln�z üst teknik yönetim hizmeti 
için düzenli olarak e�itim süresini tamamlam�� olan adaylar 
girebilirler. Büyük Devlet S�nav�’na girme ba�vurusu E�i-
tim Dairesi kanal�yla Üst S�nav Kurumu’na iletilir. Ba�vu-
ruya �u belgeler eklenir: 
� Haz�rl�k servisi hakk�nda özet, 
� Bölümlere ait de�erlendirmeler,  
� Ö�renim belgesi (Üniversite diplomas�), 
� Personel dosyas� ve E�itim Dairesi yöneticisinin, haz�rl�k 

al��malar� s�ras�nda yap�lan de�erlendirmeler ve kendi 
bilgisine göre aday�n haz�rland���na ili�kin yaz�l� aç�kla-
mas� üzerine, Üst S�nav Kurumu ba�kan� s�nava alma ka-
rar� verir 

     S�nav; 
� Evde s�nav çal��mas�ndan,  
� Gözetim alt�nda yaz�l� çal��malardan ve 
� Mülâkattan  
olu�ur. 
     K�saca, “Büyük Çal��ma” denen evde s�nav çal��mas� 
için 6 haftal�k bir süre verilir. Konu, uygulamadan al�nan 
bir görev olmal�d�r. Aday, çal��mada görevi iyice kavrad�-
��n� düzenli olarak i�ledi�ini ve sonucu net �ekilde belirle-
di�ini göstermi� olmal�d�r. 
     Büyük Çal��ma kabul edilirse de�erlendirmeye al�nan  
yaz�l� çal��malar için onay verilir. Birbirini izleyen dört 
günde ve hepsinde de derinlemesine olan uzmanl�k alan�n� 

da içeren alt� saatlik yaz�l� s�navlar yap�l�r. S�nav esnas�nda 
yönetim alan�ndaki ödevin h�zl� ve emin �ekilde belirlen-
mesi, verilen yard�mc� araçlarla k�sa zamanda çözümlenme-
si ve sonucun k�sa, özet ve net �ekilde gösterilmesi son 
derece önemlidir. 
     Sözlü s�nav genellikle üç adaydan olu�an grup s�nav� 
�eklinde yap�l�r. Birbirini izleyen iki günde ve her seferinde 
üç uzmanl�k alan�nda gerçekle�tirilen s�nav görü�melerinde 
her uzmanl�k alan�ndaki bilgi ve beceri yan� s�ra her �eyden 
önce teknik, ekonomik ve yasal ba�lant�lar ile karar verme 
yetene�i, davran��lar�ndaki kendilerine güven ve ifade etme 
kabiliyeti de�erlendirilir.  En az be�, en çok on dakikal�k 
k�sa bir sunum ile s�nav tamamlan�r. Konu, bir uzmanl�k ya 
da ilginç bir alandan al�n�r ve yakla��k yirmi dakika kadar 
önceden adaya bildirilir. 
     En az be�, en çok on dakikal�k k�sa bir sunum ile s�nav 
tamamlan�r. Konu, bir uzmanl�k ya da ilginç bir alandan 
al�n�r ve yakla��k yirmi dakika kadar önceden adaya bildiri-
lir. 
S�nav�n ba�ar�lmas� ile haritac�l�kla ilgili bir üst kurulu�ta 
görev alma yetene�i ve hakk� kazan�ld��� gibi ayr�ca mes-
lekte (yüksek kademeli memurlukta) aday (Asesör) ünvan� 
da al�n�r. 
     �ekil 2, son be� y�lda ba�ar� ile yap�lan s�navlar�n bir 
geli�imini göstermektedir. 

      
 

 
�ekil 2: 2003-2007 Y�llar�ndaki Ba�ar�l� S�navlar  
 
Grafikten anla��ld���na göre bayan Asesör say�s� yakla��k 
% 30 kadard�r. Daha önceki y�llarda bu oran ancak % 5’i 

buluyordu. Bu art���n nedenleri bir yandan daha çok baya-
n�n jeodezi ö�retimini seçmesi, di�er yandan kamu ölçme-
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lerinde sürekli bir i� bulan ba�ar�l� bayanlar�n yönetici po-
zisyonlarda ilk örnekleri olu�turmas�d�r. 
     Halen haz�rl�k çal��mas� için ba�vuranlar�n azalmas� son 
zamanlarda “daha az personelli devlet” aksiyonlar� çerçeve-
sinde arazi yönetimi kurumlar�ndaki yöneticilik pozisyonla-
r�n�n azalt�lmas�ndan ileri gelmektedir. Son y�llarda kamu 
hizmeti d���nda çal��an Asesör’lerin daha geni� bir e�itime 
gereksinim duyduklar� ortaya ç�km��t�r. 

5. Sonuç 
Yeknesak ilkelerle sürdürülen hizmet öncesi e�itim ve 
Büyük Devlet S�nav� göstermektedir ki, yap�lan i�ler çeki-
len zahmetine de�mektedir ve s�navdan geçen Asesör’ler 
federal düzeyde yararl� olmaktad�rlar. Hizmet öncesi e�i-
tim, üniversite ö�reniminde verilen uzmanl�k bilgileri üstü-
ne dayanmaktad�r. Bu nedenle, arazi yönetimi uzmanl�k 
alan�nda Yüksek Lisans (Master) derecesini içeren bilimsel 
ö�retideki zorunlu uzmanl�k bilgileri Üst S�nav Kuru-
mu’nun isteklerini kar��lamaktad�r. Ö�renim esnas�nda, 
uzmanl�k bilgilerine ba�l� ba��na hâkim olmak ve bunlar� 
bilimsel yöntemle kullanmak yetene�i de geli�tirilmelidir. 
Pratik ve uygulamaya yönelik haz�rl�k çal��mas� akademik 
ö�renimi tamamlamaktad�r. Hizmet öncesi e�itim, kuramsal 
yönetim bilgilerini geni�letmeye, derinle�tirmeye ve uygu-
lamaya yönelik peki�tirmeye uygundur. Büyük Devlet 
S�nav� kamusal yönetim ve özel sektörde yönetim görevle-
rinin üstlenilmesini sa�lamaktad�r. 

(Çevirenin Notu: Asesör unvan�n� alan harita mühendisi, 
bu unvanla kamu kurulu�una geçici olarak atand�ktan alt� 
ay sonra Vermessungsrat olarak kadroya geçirilir ve �ef ya 
da müdür olarak görev yapar. Terfi edince 
Obervermessungsrat olur ve bölüm ya da daire ba�kanl���na 
getirilir. Asesör’lük özel ölçme bürolar�nda sorumlu yöne-
ticilik ve üniversitelerde kariyer yapmak isteyenler için de 
bir önko�uldur. Özellikle kamu kurumlar�nda görev almak 
isteyen lisans mezunu mühendisler de, farkl� bir statüde de 
olsa, gene de sistematik bir hizmet öncesi e�itimden geç-
mek durumundad�r.) 

Kaynaklar: 
Oberprüfungsamt für den höheren technischen Verwaltungs-

dienst (Hrsg.): Anforderungen 2008, 
 www.obenpruefungsamt.de 

Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren tech-
nischen Verwaltungsbeamten, Frankfurt (Hrsg.): 
Festschrift “50 Jahre Oberprüfungsamt für die höheren 
technischen Verwaltungsbeamten”. 

Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höheren 
technischen Verwaltungsbeamten, Frankfurt (Hrsg.): 
(2003): Leitbild Oberprüfungsamt 

Schultze K.(2002): Das technische Referendariat–Manage-
mentqualifikation für Ingenieure. FuB 4/2002, S. 169-181 

 
 


