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HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ  

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından üç ayda bîr 
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayınlanır. 

Sahibi : Martta ve Kadastro Mühendisleri Odası Adma 
Başkan   M. Asrî ÜNSÜR 

Sorumlu Müdür     : İlhan Kaya DUMAN 

Yayın Kurulu         : A. Turan YILMAZ 

Ahmet POLAT Yüksel 
AKIN Nusret UYSAL 
İlhan Kaya DUMAN 

Yönetim ve 
Müracaat yeri        : Demirtepe - Sümer Sok. No.: 12/2 

Yenişehir - ANKARA   S  17 95 42 

Fiatı : 5 TL.     Yıllık Abonesi: 20 TL. 

Dizgi ve Baskı       :          AS MATBAASI ■— ANKAEA 

Arka dış kapak = 600 TL. 
ön iç kapak = 500   » 

Arka iç kapak ss 450   » 

İç sahifeler ss 400   » 

Yarım sahifeler = 250   » 

1/4 sahife ss 150   » 

.. Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. 

-fc - Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir, tir    
Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez. 
& Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir. Odayı ve Dergiyi sorum-

lu kılmaz. 
•fr   Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir. 
£ Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daktilo ile seyrek 

satır olarak yazılması, şekillerin aydıngere çini mürekkeple çizilmesi, 
şekil yerlerinin belirtilmesi ve yazıların imzalanmış olarak iki nüsha 
gönderilmesi lâzımdır. Kısa yazılar tercih edilir* 



Harita ¥e Kadastro Mühendisleri -Odasının Harita ¥e. 
Kadastro hizmetleri hakkında görüşleri * 

Topoğrafik Kadastral Haritaların, önemi 

Kalkınma çabası içerisinde olan Memleketimiz, 5 er Yıllık Kalkınma Plan-
larıyla bu çabasın gerçekleştirmektedir. Tarım ve Toprak,, Reformunun yapı-
labilmesi, şehirleşme, yerleşme, bölge plânlaması, konut, arsa, köy ve gecekon-
du sorunu, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, tarım, bitkisel durum, 
su ürünler:., ormancılık, madencilik, ulaştırma ve turizm gibi hizmetlerde, imar 
plânı tanzim ve uygulaması, süratle şehirleşme- sonucu içinden çıkılmaz bir 
hal alan belediyecilik hizmetlerinin düzenli çalışabilmesi, kıyıların ve turistik 
sahaların Fiziki Plânlamasından, Arazi Düzenlenmesi, sulama, kurutma ve 
drenaj işlerinin yapılabilmesi gibi yatırıma ilişkin h3r hizmetin etüt ve uy-
gulama safhasında, Topoğrafik Kadastral harita lüzumludur. 

;; . Topoğrafik Kadastral Haritaların Yapımı 
Yurt kalkınmasında, bu derece yeri olan 1/5.000 ölçekli Topoğrafik Ka-

dastral haritalar' Memleketimizde f#3 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak 
hazırlanan Bakanlıklar arası Harita İşlerinin Koordinasyon ve Plânlama Ku-
rulu Yönetmeliğine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Askeri. Ha-
rita Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu genel müdürlüklerden, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü 1.5 00ü ölçekli Topoğrafik ve Topoğrafik Kadastral 
Harita, Askeri Harita Gensl Müdürlüğü isa 1/5.000 ölçekli Topoğrafik Harita 
yapmaktadır. 1/2.003 ve daha büyük ölçekli haritalar ise,' ilgili'kuruluş-" Jârca 
yapılabilmektedir. 

"""'Topoğrafik ye. Topoğrafik Kadastral Haritaların Kullanılması '" ' ' ' ."[  

Topoğrafik ye Topoğrafik Kadastral Haritalar, yatırım projelerinin hazır-
lanması ve uygulanması safhalarında yatırımcı kuruluşlarca kullanılmaktadır. 
Bu  kuruluşlar,  projelerini zamanında  tahakkuk  ettirebilmek,  yaptıkları  etüt 

* Bakanhklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kuralu'nnn 
'19-27 Ekim 1970 tarihlerinde İstanbulda tertiplediği BİLİMSEL ARAŞTIR-' 
MA ve KOORDİNASYON TOPLANTILARINDA tebliğ edilmiştir. '' ...'-1--- 
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ve uygulamaların yatırım, amacına uygun hassasiyette olmasını sağlıyabilmek 
mecburiyetindedirler. Bu nedenle, yatırımcı kuruluşlar haritaları kolaylıkla 
temin etmek, yapım inceliği kadar haritanın yapıldıktan sonra iklim ve diğer 
etkilerden boyut değiştirmeyecek bir altlığa çizilmesini istemektedirler. 

Harita ve Plânların Korunması 
Bugüne kadar çeşitli kamu kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırı-

lan, haritaların yapımına temel olan nirengi, poligon, nivelman ve röper nok-
taları harita yapımından sonra korunmamakta ve bozulanlar yeniden canlan-
tiırılmamaktadır.   (ihya edilmemektedir.) 

Bu harita ve plânların,, yeryüzüne uygulanabilmeleri veya bu harita ve 
plânlara değişikliklerin işlenebilmesi için, poligon ve nivelman noktalarının 
yerlerinde bulunması gerekmektedir. 

Harita ve plânların yapımına temel olan, tesislerin korunmasını sağlamak 
amacıyla, 12.12.1960 gün ve 155 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu kanun nokta-
ların kontrol ve korunmasıyla ilgili tedbirlerin alınmasından yöresel yöneti-
cileri (Vali, Belediye Başkam ve Muhtar) sorumlu tutmaktadır. Bu kanun 
bozulan noktaların korunmasını amaç edindiği için, noktaların yeniden yapı-
mı görevi önem kazanmaktadır. Harita ve Plânların yapımına, temel olan nok-
taların yeniden canlandırılmasını noktaların özellikleri dolayısıyla, iki bö-
lümde inceleyeceğiz. 

1 -—• Memleket I. ve II. derece nirengi ve nivelman    ağına ait noktalar. 
Bunların belli zaman aralıklarıyla kontrolp ve bozulanların    yeniden canlan 
dırılmaları Askeri Harita Genel Müdürlüğünün görevi olmalıdır. 

2 —■ Diğer nirengi, pcligon  ve  nivelman  noktaları.     Bu noktaların  İl ve 
İlçe şehir kadastrosu ve Şehir vs Kasaba haritalarının yapımına temel olan 
larla, Tapulama ve diğer harita ve plânların    yapımına temel olanlar olarak 
düşünmek gerekir. 

a) İl ve İlçelerin, Şehir Kadastro plânları şehir ve kasaba haritalarının 
yapımına t&mel olan nirengi ve nivelman noktaları. 

İl ve İlçe Şehir Kadastro Planlarıyla, şehir ve kasaba haritalarının kap-
ladığı alanlarda, hızlı bir şehirleşme ve gelişme olmaktadır. Bu alanlara ait 
haritaların veya harita üzerinde yapılacak işlemlerin yeryüzüne uygulamaları 
önemli bir konudur. Haritaların yeryüzüne uygulanmasını sağlıyacak nokta-
ların, kontrol ve yeniden canlandırılmalarını hangi kuruluşun yapacağı so-
rusuna kolaylıkla karşılık verilemez. Bu günkü durumda 3 şekil vardır. 

— İl ve İlçenin yalnız    Kadastro Plânları varsa, bu hizmet Topu ve Ka 
dastro Genel Müdürlüğünün yöresel kuruluşunca yapılmalıdır, 

— Şehir ve Kasabaların yalnız şehir ve kasaba haritaları varsa bu hizmet. 
Belediye veya İmar ve İskân    Bakanlığının yöresel kuruluşunca yapılmalıdır. 
(6785 sayılı   İmar Kanununun 26. maddesi Belediyelere bu noktaların yeniden 
canlandırılmaları görevini yüklemektedir.) 
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— İ l  ve  İ l çen in ,  Şehi r  Kadas t ro  P lân lan  ve  Şehi r  har i t a la r ı  va rsa ,  Tapu  
ve Kadastro Genel  Müdürlüğü,  Belediye veya İmar İskân Bakanl ığ ın ın yöre-
sel  kuruluşu aras ında yap ı lacak işbirl iğ ine uygun olarak bu hizmet yürütül-
melidir. 

b)  Tapulama ve diğer  hari ta  ve plânlarla  i lgi l i  nirengi ,  poligon ve nivel-
man noktalar ı .  

Bu noktaların bir programa uygun olarak belli aralıklarıyla kontrol ve 
bozulanlar ın ın yeniden canland ı r ı lmalar ı  teknik  yönden bi r  zorunluktur .  

Ancak, bu hizmetin gerektirdiğ i  y ıllık harcamalarla, bu hizmetin yapılma-
mas ı  ve  zorunluk olduğunda bozulan noklar ın toptan yeniden canland ı r ı lma-
lar ı  i ç in  yap ı lacak harcamalar ı  karş ı laş t ı rmak gerekir ,  üzer inde  durulmaya 
değer ve bölgelere göre, değişebilecek bir durum gösteren bu hizmetin, yerine 
getirilmesi konusunda eldeki bilgilerin azlığı  dolayısıyla şimdiden birşey söy-
lemek güçtür.  

Bu Hizmette  Çal ışan Elemanlar ın Durumu 

Bugünkü durumda,  bu hizmet lerde  ça l ış t ı r ı lan e leman dağ ın ık kaynak-
lardan ve çok farklı  şartlar içinde yetişt irilmektedir.  Halen bu hizmette 800 
mühendis  ça l ışmaktad ı r .  Mühendis  d ış ında kendi  a lnaçlar ına uygun olarak,  
Tapu ve Kadastro Genei Müdürlüğü,,  Askeri  Harita Genel  Müdürlüğü, Plânla-
ma İmar Genel Müdürlüğü, İller Bankası , Toprak İskân Genel Müdürlüğü, D.S.İ . 
ve benzeri hizmet gören kuruluşlar düzenlediMeri, k ısa veya uzun süreli kurs-
larda eleman yetiş t irmektedirler.  Bu elemanlar farkl ı  eğ i t ime tabi tutulduk-
larından, mesleki bilgileri  farklı  olmaktadır.  Bu mesleki bilgi farklı lığı  hizme-
tin kalitesine tesir  etmekte,  esasen eleman sık ınt ıs ı  çeken bu hizmet dal ında, 
çeş i t l i  güçlükler  doğurmaktad ır .  Buna mani olmak için standart  baz eğ i t im ve 
bu baz eği t imden sonra ihtisaslaşmay ı  sağlayıcı  k ısa süreli  Mzmetiçi eğ itim 
imkânları  araştır ılmalıdır.  

Bu güne kadar, bir çözüme bağlanmamış  olan personel ve eğitim konuları  
önemini muhafaze etmektedir .  

ik inci  5  y ı l l ık kalk ınma plân ın ın Har i ta  -  Tapu Kadast ro  Sektörüyle  i lgi -
l i  aşağ ıdaki  ç izelge  I  ve I I  incelendiğ inde  bu önem daha iy i  anlaş ı lmaktad ı r .  

Çizelge   I 

Yılı Talep' Ara Açık 

1970 1.000 800 200 
1871 1.100 800 300 
1072 1.200 800 400 
1977 1.700 ©00 800 

1082 2.400 900 1.500 

Kaynak :   Kalkın Plânı İkinci 5 yıl İ9S8 -1972 S, 149 Çizelge 74, S. 152; Çizelge 
79, ■». 154 Çizelge 81 
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> . ; - ; . ■  . .   . İŞîzeîge   Iî ■  ■  ■ 

Yılı İ lk  Kay ı t  Mezun 

1S70 - 71 150 60 

1971 - 72 İSO 75 

1972-73 230 90   . 

Kaynak :   Kalkınma Plânı İkinci 5 yıl 1&8-8 - 72 S. 173 Çizslge 94 

S ON JJ Ç :  

1 — Askeri  özel l iğ i  nedeniyle ,     Askeri  Hari ta  Genel  Müdürlüğü hakk ında 
görüş  bel i r t i lmemiş t i r .  Ancak,  bunun d ış ında kalan vs halen Ç3ş i t l i  kuruluş lar  
r ın Tc>poğ raf ik  Kadas t ra l  Har i ta  i s tekler in in  3 /4  in i l  yapan Tapu ve  Kadas t -
ro Genel Müdürlüğü bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kapasitesini 
geniş letmeli  ve buna göre yeniden teşkilâtlanmahd ır .  Bu teşkilâtlanmada, teş-
kilât    BAKANLIK oiarak düşünülmeli,      toprak v© toprak mülkiyetine  ilişkin 
hizmetler  bu BAKANLIK bünyesinde toplanmal ıd ır .  

2 — Bu h izme t  da lma  e l eman  t emin i  ve  eğ i t imi  bugünkü  durumdan  kur  
ta r ı lmal ıd ı r .  Bu sorun Ünivers i te  ye tk i l i le r iy le ,  Har i ta  yapan ve  ku l lanan ku  
ruluş lar ın yetkili     temsilcilerinden meydana gelecek b"r kemi^yenca incelene 
rek,  çözüme bağ lanmal ıd ır .  Sorunun çözüme bağ lanmas ında,  odam ız ve üyele  
r imiz     her tür lü  maddi  ve  manevi  yard ıma haz ı r  o lup ,     bundanda  büyük  b i r  
memnuniyet  duyulacakt ır .  

3 — Har i ta   a l ım tekniğ in in  bugünkü  ge l işmiş  durumu karş ıs ında ,  Har i ta  
ve  Hava Fotoğ raf lar ın ın giz l i l ik ler inin  anlam ı  değ işmiş t i r .  (Savunma Plânlar ı  
ve Askeri  tesisleri  gösteren Hari ta ve Fotoğraflar  hariç )  Bat ı  ülkelerinde,  ha-
rita giî l i l iğ i  önemini kay ıp etmiş t i r .  Yat ır ımc ı  kuruluş lara ve harita i le hava 
fotoğrafı  kullanan personele büyük güçlükler 'çıkaran gizlilik .konusunun gü-
nümüz kc-şuî la r ina  uygun  o ia rak  pek  yak ında  e le  a l ınmas ın ı  t emenni  eder iz .  

4 — Hari ta lar ın yap ım ında aranan    inoc-ükler  kadar   önemli  b i r  konuda,  
bu  har i t a la r ın  yap ı ld ıktan  sonra  ik l im ve  d iğer  e tk i le rden  en  az  boyut  değ iş  
tirecek  ve  kolayl ıkla  kırılıp  çatlamayacak  bir  altlığa çizimlenmesidir.  Uygu 
lamada buna önemle dikkat  edi lmesi  gerekt iğ i  düşüncesindeyiz .  

5 — Yat ı r ımc ı  kuruluş lara ,  h izmet ler in  in  teknik amaçlar ına uygun olarak 
yersel metodla özellik gösteren, özel ve mahdut sahalar i j in.  1.5.°00 ölçskli  To- 
peğraf ik .  Hari ta  yap ım ı  imkân ı  sağ lanmas ı  konuşa araş t ır ı lmal ıd ı r .  

6 — Hari ta  yap ım ve uygulanmas ında kul lan ı lcak olan ni rengi ,  pol igon ve 
nivelman     noktalar ın ın i l ler  seviyesindeki     kuruluş larca korunma imkânlar ı  
araştırılmalıdır. 

■ ..-:;,:■:•; :• ■ Hari ta  ve-Kadastro  Mühendisler i  Odas ı  
YÖNETİM .KURULU. 

S- ' :    : 



Yurdumuzda Kadastro ve Tapulama Çalışmaları[13
 

Galip ESMEE [2] 

Sayın Başkan, Değerli Dinleyenlerim, 
Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Plânlama Kurulu'nun dü-

zenlediği Bilimsel Araştırma ve Koordinasyon toplantısında »yurdumuzun ka-
dastro ve tapulama çalışmalariyle ilgili olarak, güzide bir topluluğa hitap et-
me fırsatına kavuşmuş olmanın, hazzı ve mutluluğu içinde bulunuyorum . 

Çok nazik davetleriyle bize bu imkânı sağlayan Kurul Başkanı Korgeneral 
Sayın Olcay'a teşekkürlerimi sunar, hepinizi saygıyla selâmlarım. 

Yadırgamayacağınızı umduğum bir mütearife ile konumuza girmek isti-
yorum : İnsanlar meşgul oldukları konuları mübalâğa etme olanağına sahip-
tirler. Bu konuda bir ölçüsüzlüğe düşersem, affmızı dilerim. 
Yurdumuzdaki kadastro ve tapulama çalışmalarının S3syal ve ekonomi ha-

yatımızdaki önemli yeri, artık bir tartışma konusu «olmaktan çıkmış, bu ha~ t    
yatı sorunun biran önce    halledilmesi toplumumuzun,    şiddetli ihtiyaçlarının 
belirtisi olan devamlı istekleri haline gelmiştir. 

Sevinerek ve övünerek belirtmek isterim ki. bu çalışmalara Hükümet Prog-
ramlarında da gereken önem verilmiş «Tapu ve Kadastro hizmetleri, tarımsal 
reformun ve toprağa ilişkin her türlü teşebbüsün temel hizmeti sayılmış ve 
ötedenberi devam edegelen ihtilâfların çözümlenmesinin, tapulama ve kadast-
ro hizmetlerinin en kısa zamanda bitirilmesine bağlı olduğu ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan Birinci Beş Yıllık Plân, tapulama ve kadastro işlerinin tü-
müyle yirmi yılda ikmalini öngören bir hedef tesbit etmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ise-, Türkiye'nin tüm kadastro sorununun mev-
cut bütün maddî imkânlardan faydalanılmak suretiyle on yılda halline iliş-
kin tedbirler alınması ve programlar hazırlanması öngörülmüştür. 

L1J Bakanîîkiararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu'nun 
19-27 Ekim; 1970 tarihlerinde İstanbulda tertiplediği BİLİMSEL ARAŞTIR-
MA ve KOORDİNASYON TOPLANTISINDA Yazan tarafından tebliğ edil-
miştir. 

L2]   Tapu ve Kadastro Genel Müdürü 
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Sayın Dinleyenlerim, söz buraya gelince konuşmacı olarak kendimi mu-
kadder b::r sorunun muhatabı olarak kabul ediyorum. Gerçekten, Hükümet 
Programlarında önemi belirtilen ve kalkınma plânlarında hedefi göz mesafe-
si içerisine alınmış bulunan kadastro ve tapulama çalışmaları hangi noktada-
dır ve acaba, tâyin edilen süre içinde bu hedefe varmak mümkün olabilecek-
midir ? Mukadder saydığım bu soruyu, konunun önemi ve hizmetin sorumlusu 
sıfatiyle ve herhalde inandığım yönden cevaplandırmak isterim. Bunun için-
dir ki kadastro ve tapulama çalışmalarının gerçek amacına değinmenin lü-
zumuna inanırım. 

Kadastro çalışmalarının, her memleketin çeşitli ihtiyaç ve amaçlarına göre 
yürütülen bir kamu hizmeti olduğu bilgileriniz içerisindedir, örnek olarak 
açıklayabiliriz ki Fransa, Almanya ve Belçika kadastro çalışmaları, gayrimen-
kul malların yüzölçümleriyle nitelik ve verimiliklerinin tesbiti ve böyoce eşit-
lik esasına dayanan bir vergilendirme sağlanması amacını gütmüştür. Hatta, 
İsviçrenin bazı kantonlarında da 1885 tarihine kadar devam eden kadastro ça-
lışmalarının bu amaca dönük olduğu görülür. 

Hemen ilâve edelim ki İsviçre, bugün Türkiyede uygulanan hukuki kadast-
ro çalışmalarına 1917 yılında başlamış ve İsviçre kadastrosunun tümüyle ik-
mali için (60) yıllık bir program hazırlanmıştır. 1980 yılında ki kısa süreli se-
yahatımızda, İsviçrenin % 34 oranındaki lasmının henüz kadastrosunun ya-
pılmamış olduğunu görmüştük. 

Elimize geçen, Kadasro - Fotoğrametri ve Tarım Tekniği Mecmuasının 15 
Kasım 1967 tarihli nüshasında da bu bilgi teyid edilmiş bulunmaktadır., Fran-
sanın bu alandaki çalışmaları ise çok daha yenidir. Aldığımız bilgilere göre 
Fransa, hukuki kadastrosuna 1054 yılında başlanmış bulunmaktadır. 

Yurdumuzdaki kadastro ve tapulama çalışmalarının müşterek amacı, yü-
rürlükteki kanunların met inlerinde ve uygulanan hükümlerin anlamlarında 
açıkça ifade edilmiştir. Gerçekten bizim kadastro ve tapulama çalışmalarımı-
zm amacı, sosyal ve ekonomi hayatımızı çok yakından etkileyen gayrimenkul 
malların fiilî ve huhuki durumlarını noksansız olarak belirtmek hedefine yö-
nelmiştir. 

Ancak bu sayededir ki gayrimenkul mallara ilişkin aynî hakların aleniyete 
kavuşturulması ve bu hakların herkes:- karşı korunması ve daha açık bir de-
yimle Türk Medenî Kanununun çok önem, verdiği tapu sicili müessesesinin ku-
rulması ve gayrimenkul mülkiyetinin hukukî düzen altına alınması mümkün 
olabilecektir. 

Kadastro ve tapulama çalışmalarımızın amacı böylece açıklığa kavuşunca, 
Medenî Kanunumuzun öngürdüğü tapu sicilli müessesesinden önceki şartları-
mıza ve özellikle arazi hukukumuzun geçirdiği safhalara kısaca değinmek ge-
rekmektedir. 

Geçmişte, arazi rejimimizin hukuki ve idarî yönleri, biri arazinin çeşidi 
ve diğeri ise, her çsşit araziye ayrı ayrı mercilerin tasarruf belgesi vermeleriyle 
gayrimenkul hukukumuz çek karışık bir hale gelmiş ve buna ilişkin hizmetler 
de € derece zorlaşmıştır. 
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Gerçekten 1. Murad devrinde başlayan Timar ve Zeamet usulü, Tanzima-
tın ilânına kadar devam etmiş, birçok kötülük ve düzensizliklerin kaynağı olan 
Timar ve Zeamet ayanının yerini, 1839 tarihinde Muhassıl ve Mültezimler al-
mıştır. 

Timar ve zeamet sahipleriyle mültezim ve muhassıllar, devirlerinde, Dev-
lete karşı ifa ettikleri hizmetin, ya da ödedikleri paranın karşılığı olarak Dev-
letin bir kısım arazisi üzerinde tasarruf hakkına sahip olmuş ve sahibi olduk-
ları bu araziyi kişilere kullandırarak karşılığında AŞAR namı altında vergi ai~ 
mışlardır. Bu yetkilerinden dolayı kendilerine sahibi arz sıfatı izafe edilmiş ve 
tefviz ettikleri arazi için kişilere verdikleri tasarruf belgelerine de sipahi, 
mültezim, muhassıl senedi veya temessükü denilmiştir. 

Diğer taraftan, 1274 (1858) tarihli Arazi Kanununun devrin ihtiyaç ve te-
lâkkileri ölçüsünde gayrimenkul hukukuna yanilikler getirdiği kabul edilmiş-
tir. 

Gerçekten o tarihe kadar gayrimenkul hukukumuzun dayanağı, kanun hü-
kümlerindeki münferit irade ve fermanlarla, tarifname ve talimatnameler ol-
muştur. 

Bu dağınık hükümler sonradan kabul edilen 1858 tarihli Arazi Kanunuy-
la daha derli toplu bir hale konulmuştur. Ne var ki, bu kanun araziyi, 

1) Mülk arazi, 
2) Mirî arazi, 
3) Vakıf arazi, * 
4) Metruk arazi, 
5) Mevad arazi, 

diye beş kısma ayırmış ve böyle çeşitli arazilere değişik hükümler uygula-
mış ve uygulama yetkisi ise, ayrı ayrı mercilere tanınmıştır. Bunlardan mülk 
arazinin kayıtları Şer'iye Mahkemelerince tutulmuş, sahiplerine hücceti şer'iye 
denilen belge verilmiştir. Mirî arazinin her türlü muamelesi şifahi, mültecini 
ve muhassıllarca yürütülmüş bu türlü araziden faydalananlara bunlar tarafın-
dan ve Vakıf araziyi de mütevelliler tarafından temessük senetleri verilmiştir. 

Nihayet sadır olan iradelerle, Ağustos 1874 tarihinden itibaren her türlü 
araziye ait muamelelerin o tarihten sonra tapu idarelerinde yürütülmesi ve 
değindiğimiz merciler tarafından o güne kadar tutulmuş kayıtların da tapu 
dairelerine devri emredilmiştir. Ancak bu devir ve intikal safhasının bir dü-
zen içinde yapıldığını söylemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan 1848 tarihinde başlayıp, 1909 yılına kadar aralıklı olarak 
südürülen, yoklama usulüne dayanan arazi ve emlâk tahrirleri de tapu sicili 
yönünden yeterli bir sonuç sağlayamamıştır. 

Sayın Dinleyenlerim, geçmişteki bu düzensizliğin ve bunun yanında kanun 
ve iradelerle gayrimenkullerin haricen (tapu dışı) alım satımlarının yasaklan-
mış olmasına   rağmen, vatandaşların bu türlü muamelelere,   yani haricî alım 
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satımlara rağbet edişi, Türkiyemizde, senetsiz tasarruflar dediğimiz büyük 
bir problem doğurmuştur. Bunun anlamı, yurdumuzdaki sahipli gayrimenkul-
lerin % 60 oranındaki büyük bir kısmının, ya tapu sicilinde hiç kaydının bu-
lunmaması, ya da kayıtlı olduğu halde tasarruf ve zilyetliğinin kayıt sahibin-
den başkasının elinde- bulunması halidir. Konuyu burada hukuki ve fiilî du-
rumlarının çatışması biçiminde değerlendirmekte isabetsizlik yoktur. 

Nitekim yurdumuzun bu ö -elliğini, ömrünü gayrimenkul ihtilâflarım çö-
zümleyen kararlar vermekle geçirmiş bulunan Yargıtay Başkanlarından Pro-
fesör Merhum Cevat Gücün: «Bizim köylünün cebinde para bulunmaz. Daire-
leri dolaşıp durmak ta onları işinden alıkor. Ne yapsınlar ? Mütehallî oldukları 
hüsnüniyet ve samimiyetle yekdiğerine itimat ederek ve kanunen hükümsüz 
olduğunu bile bile- adî senetle alım satım yapıyorlar» biçiminde dile getirmiş-
tir. 

Bugün hukuk mahkemelerindeki davaların yarısından fazlasının doğrudan 
doğruya gayrimenkullere ilişkin oluşlarının, ceza davalarının yüzde kırkının 
da bu ihtilâflardan çıkan kavga ve hatta cinayetlerle bağlantılı bulunmaları-
nın nedenlerini burada aramakta asla mübalâğa yoktur. 

Sayın Dinleyc-nlerim, bugünkü konuşmamızın konusu olan kadastro ve ta-
pulama çalışmalarımızı bu ortamın özellik ve ç2imlikleri içarisinde değerlen-
dirmenin lüzumuna önemle değinerek, sırası gelmişken büyük d.-vlet adamla-
rımızdan Defteri Hakanı Nazırı Mahmut Esat Efendiyi huzurunuzda minnet 
ve rahmetle anarım. 

Gerçekten yv-dumuzdaki ilk kadastro çalışması merhumun zamanında 
çıkarılan Emvali Gayrimenkulenin Trhdit ve Tahriri hakkındaki 1912 tarihli 
kanunla başlamıştır. Araya giren Birinci Dünya Harbi nedeniyle çalışmalar 
durmuştur. 

Daha sonra 633 sayılı Kanunla tekrar başlayan kadastro çalışmalarına, 
bugün yürürlükte bulunan 0013 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunuyla 
devam edilmektedir. 

Harita Genc-1 Müdürlüğü 057 sayılı kanunla bugünkü kuruluşuna kavuştu-
ğuna göre, geçmişteki bu yakınlığı hsr iki Gsnel Müdürlüğün samimi ve dos-
tane münasebetlerinin mutlu bir tesadüfü sayarım. 

Sıym Dinleyenlerim, yukarıda da değindiğimi"?; gibi, memleketimizin için-
de bulunduğu çok geniş ölçüdeki tapusuz tasarruflar ve bundan doğan büyük 
huzursuzluklar, devleti, yeni tedbirlerle bu müzmin sorunu daha kısa bir za-
manda çözümlemeye zorlamıştır. İşbs, 18'cO tarihinde kabul edilen £»302 sayılı 
kanunla başlayıp, halen 73-3 sayılı Tapulama Kanunu ile sürdürülen tapulama 
çalışmalarının hedefi budur. 

Bugün (103) bölgede tapulama ve (74) bölgede de kadastro çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

Yapılan bu çalışmalar sonucunda (92C0) köyün vs (98. 122. 903 Da.) yüz-
ölçümlü gayrimenkulun tapulaması (38) il, (71) ilçenin de kadastrosu tamam- 
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lanmış ve Medenî Kanunun öngördüğü nitelikteki tapu sicili kurulmuş bulun-
maktadır. 

Sayın Dinleyenlerim, sözlerimin sonuna geldiğim şu anda, konuşmamızın 
başında vazettiğimiz bir soruya dönerek, biraz daha rahat cevap verebilmen İP. 
imkânına kavuştuğumu sanıyorum. Acaba, kalkınma plânlarının tesbit 
ettiği ;20) yıllık süre içinde, yurdumuzun tümüyle kadastro ve tapulama 
işlerinin ikmali mümkün olacak mıdır ? 

Bunun gerçek cevabım memleketimizin şartlarında ve- hizmetin açıklama-
ya çalıştığım özelliğinde aramak gerekir. 

Eğer sektör raporlarına hâkim olan ve isabetsizliği aşikâr bulunan değer-
lendirmede İsrar edilirse (20) yıllık zamana, fazladır demek bile mümkündür. 
Çünkü bu raporlara hâkim olan düşünce, kadastro ve tapulama çalışmalarına 
bir harita alımı ve yapımı kapasitesiyle ilgilidir. Optik ve elektronik ö çü cihan-
ları, günden güne gelişen teknik metodlar ve özellikle Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğünün sahip olduğu güç.ü teknik eleman kadrosuyla bu, yapılabilir 
diyenlere cevabım : Kadastro ve tapulama hizmetlerinin bir harita alım ve 
yapımı olmadığını, rahatlikla söylemek olacaktır. Bu nsdsnle memleketimizin 
kadastro ve tapulama hizmetlerini teknik motodlarm ve modern araçların 
kapasitesine bağlayan hesaplardaki aşırı iyimserliğe katılmakta mazurum. 
Çünkü metodlar ve sistemler, harita yapımını hızlandırır ama, kadastro ve 
tapulamanın amacı olan huhuki ihtilâflardan arınmış tapu sicili düzenir.i kur-
muş olmaz. 

Geçirdiğimiz tecrübelerden çıkardığımız sonuçlara dayanarak, bugünkü 
imkân ve vasıtaları değerlendirerek yapacağımız çalışmalarla, yurdumuzun 
kadastro ve tapulama işlerini tesbit edilen (20) yıl içinde tümüyle ikmâl etmek 
mümkün olmasa bile, hikmetin aldığı hızlı seyir içinde ve bu sürenin sonunda, 
vatandaşların tapusuzluktan yana çektikleri sıkıntıların ve yaptıkları şikâyet-
lerin önlenmiş olacağını rahatlıkla duyuyorum. 

Sayın Dinleyenlerim, ©57 sayüı Kanunla kurulan Harita Genel Müdürlü-
ğümüzün, yurdun savunması için lüzumlu harita ve plânların yapımında, bü-
yük gayret ve güçlü çalışmalariyle sağladıkları üstün başarıyı hayranlıkla izli-
yor ve kendilerini gönülden tebrik ediyoruz. 

Yurt topraklarının savunulmasiyle ilgili olan bu büyük ve şerefli hizmet-
lerinin yanında, biz de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak bu toprak-
lar üzerinde yaşayan hür ve haysiyetli vatandaşların Anayasal haklarından 
biri ve en önemlisi olan mülkiyet düzenini kurmaya ve korumaya bütün gü-
cümüzle gayret ediyoruz,. Çünkü biliyoruz ki insanlarımızın gönlünü vatanımı-
zın topraklarına sıkı sıkıya bağlayan maddî ve manevî ilişkilerin en kuvvetlisi 
toprak sevgisi ve mülkiyet hakkıdır. 

Hepinizi tekrar saygiyle selâmlar, beni dinlemek zahmetinde bulunduğu-
nuz için, teşekkür ederim. 
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1/5000 Ölçekli STK[" Haritaların Baraj, Sulama ve 
Kurutma Konularında Sağladığı Faydalarıl:;] 

Ersim KASAPOĞLU [31 

Sayın Hocalarımız, Sayın Konuklar ve Kurul üyeleri 

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulunun 
19-27 Ekim 1970 tarihleri arasında yapılan Bilims&l Araştırma ve Koordinas-
yon toplantısında; kurul bürosunca 1/5000 ölçekli STK haritalarının baraj, su-
lama ve kurutma konularında sağladığı faydalar hakkındaki konferans bana 
verilmiş bulunmaktadır. Konferansın tarafımdan verileceğini kısa bir müddet 
önce öğrendim. Bu sebeple iyi hazırlanamadığımdan dolayı kusurlarımın affını 
isterim. 

DSİ Genel Müdürlüğünce 19S8 yılından bari l/5O:-0 ölçekli fotcğrametrik 
harita yaptırılmaktadır. Harita yaptırma işi 19&0 yılından itibaren Bakanlık-
lararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu kanalı ile olmakta-
dır. 

1/5000 ölçekli STK haritalardan sağlanan faydalar ile bunlarda DSİ ce 
karşılanan güçlükler, aşağıda izah edilmiştir. İrdelenmesini sizlere bırakıyorum. 

Kurul raporlarından alınan bilgiler yardımıyla elde ettiğimiz malumata 
göre; 

II]   Standart Topoğrafik Kadastral 

12]   Bakanlıklararası    Harita İşleri    Koordinasyon ve Plânlama    Kurulu'nım 
10 - Zl Ekim 1970 tarihlerinde İstanbuîda tertiplediği BİLİMSEL ARAŞTIR-
MA ve KOORDİNASYON TOPLANTISINDA Yazarı tarafından teMiğ edil-
miştir. 

[3]   Y. Müh. DSİ Genel Müdürlüğü Harita Fen Heyeti Müdürü 
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Diğer müesseseler DSIee 
DSİ ce yaptırılan için yapılan Yaptırılan 

Yılı (pafta) (pafta) T©p!ant        pafta % 

1961 71 224 29©      24 
1962 501 387 888      56  
1963 1336 + 533* 538 1874 71 
1964 1184 503 1687 70 
1965 1074 602 1676 64 
1966 1152 187 1339 86 
1967 1090 621 1711 64 
1968 1344 248 1592 84 
1969 1543 647 2190 69 

Toplamı    '       9295 3957 13252 70 

(*) Yanhz uçuş ve kıymetlendirilmesi yapılmıştır. 

1068 yılına kadar programlanmış işlerin kıymetlendirilmesi ikmâl edilmiş 
olup 1969 yılında programa alınmış işlerin kıymetlendirilmesi devam etmek-
tedir. 

Ayrıca 1070 yılında 1485 pafta DSİ ve 14S8 pafta diğer daireler, toplam 
2053 pafta, 1S71 yılında ise 923 pafta DSİ 1818 pafta diğer daireler için olmak 
üzere 2739 pafta pragramlanmıştır. 

19TO yılında programlanan işlerin nirengi tesis ve uçuşu yapılmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tapulama faaliyetleri için yapıl-
makta olan STK haritaların miktarı İCTO ve 1971 yıllarında kurula bildirilmiş-
tir. Daha önceki sonelere ait miktarlar bildirilmemiş olduğu için toplamlara 
dahil edilememiştir. 

Bu duruma göre; Bakanlıklararası Harita İşleri Koordinasyon ve Plânla-
ma Kurulu kanalıyla yaptırılan haritaların (1099 yılı dahil olmak üzere) % İli 
nin DSİ hizmetleri için talep edildiği görülmekte ve idaremizce bu iş için 1969 
yılı sonuna kadar yapıcı kuruluşlara 46.760.C0Ö TL. ödenmiş bulunmaktadır. 
1970 yılı içerisinde de 6.609.000 TL. ödenecektir. 

Bu şekilde DSİ ce ve diğer dairelerce yaptırılan STK harita miktarlarını 
verdikten sonra bu haritalar yardımıyla yapılan yatırımlarda elde edilen fay-
daları belirtmeden önce l€60 yılında DSİ ce yapılacak yatırımlar sırasında elde 
harita bulunmamasından dolayı karşılaşılan güçlükleri belirtmek yerinde 
olacaktır. 

1960 yılından önce DSİ Genel Müdürlüğünce birçok ovaların haritalarının 
yapılması iç?n nirengi işleri müteahhitlere ihale edilmiştir, üzülerek belirtmek 
gerekirki; özel sektörün bu işte yeni olması eleman ve malzeme imkânsızlıkları 
sebeplerinden dolayı bir iki iş hariç ihale edilen işlerin çoğu neticelenmemiş 
ve bir çok işin feshedilmek ssorunluluğu doğmuştur. Bunun neticesi olarak 1961 
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ve 1£62 y ı l lar ında kurula tekl if  edi îei ı  hari ta  iş i  miktar ı  hari ta yap ıc ı  idarelerin 
kapasi teler inin ç .k üstünde bulunmakta idi .  . . .  

- ."  örnek olarak EOÎ ceir-32 y ı l ı  program ına- al ınmas ı  için f ; '2S9 pafta STK" 
har i ta  iç i  tekl i f  edi lmesine rağmen yukar ıda da bel i r t i ld iğ i  c ihet le  501 -paf ta  
STK har i ta  iş i  programa a l ınm ış t ı r .  

1DO5 - 1EX>3 y ı l lar ına kadar talep ve yapım kapasitesi aras ındaki fark ya-
p ıc ı  daireler in üs tün gayret ler i  sayesinde kapat ı lm ış  ve bu gün y ı l l ık STK ha-
r i ta  yap ım kapasi tes i  2700 paf taya ulaş t ığ ı  memnuniyet le  görülmektedir .  

19C3 y ı l ı  sonuna kadar  k ıymetlendir i lmesi  ikmâl  edi lmiş  o lan STK har i ta-
l a r ından  f ayda l an ı l a r ak  DS İ  c e  su lama  ve  kuru tma  p ro j e l e r i  i ç i n  yap ı l an  ya -
Lınm miktarı  tutarı   (10Ç9 y ılı ,şonuitibariyle}.. 1,470,841.000 TL, sidir. Bu'yat ı-
r ımlar ın bi r  k ısm ı  ikmâl  edi lmiş  o lup  d iğer  b i r  k ısm ı  devam etmektedi r .    Be- :  
vam eden projeler için de 3 205.012.100 TL. sı  yatırım yapılacaktır.  

STK haritalar kamulaş tırma '  çal ışmalarımızda da fayda sağlamış  xve bu 
faaliyetlerimizin zamanında ikmâlini mümkün kılmış tır.  Misal olarak memle-
ke t imiz in  büyük  ya t ı ran la r ından  o lan  ve  gö l  sahas ı  «86  STK paf ta  tu tan  Keban 
projesi  kamulaş t ırma iş ler ini  verebi l i r iz .  Eu güne kadar kamulaş t ırma için STK 
haritaları yaptırılmış  barajlarda idaremize-- 1.877.577.000" TL. sı yatırım, yapılmış  
devam eden iş ler için 4 541.330.0CO TL u~ yatırım yapılacakt ır.  

Ayrıca 1/D5ÜO0 ö'çekli haritaların yapılması  için alınmış  olan l 'SEÛDO öl-
çekli hava fotoğraflar ı  yardımıyla baraj göllerinin hacım satıh eğrilerinin ha-
s ı r lanmas ında kul lan ı lan  1  500" ölçekl i  fotoğ rametr ik  har i ta lardan bahsetmenin  
faydal ı  o lacağ ı  kan ıs ınday ım. Bu t ip  bara j  rezervuar  har i ta lar ı  fo toğ ra -metrik 
usulle hektarı  2 TL. s:na,, yersel metodla ?.O TL. sına mal olmaktadır. İdaremize  
mal i  yönden  büyük  fayda  sağ l amaktad ı r .  

1C* 39  y ı l ı  s o nu na  kad a r  3 250  Km2  n i n  h a r i t a s ı  t amamlan m ı ş  ve  6 0 0  
Km2nin  de  har i tas ı  p rogramlanm ış t ı r .  . 

Fo toğ ramet r ik  STK har i ta la r ın sulama,     kuru tma ve  bara j  p ro je le r in  
de;  yukar ıda   bel i r t i lmiş  o lan  bu faydalar ına rağmen   Türkiyede ta tbik  edi len,  
metod ve mevzua/ ,  dan dolay ı  aşağ ıda izah edeceğ imiz   mahzurlar  çal ışmalar ı  
mız şırasında meydana çıkmıştır.       . . - •■•■.■- 

1  —- Müddet  ¥e  zaman ında ikmâl  e tmeme zorunluluğa î  .  .  

Yap ı lmas ı  düşünülen  b i r  pro je  iç in  gerekl i  har i ta  b i r  y ı l    Bakanl ıklarâras i  
Har i ta  İş ler in i     Koordinasyon Kuruluna tekl i f     edi lerek programa alınmakta  
ikinci y ı l  arazi     çal ışmalar ı  ve uçuş  yap ı lmakta»   üçüncü y ı l ;  ise STK haritalar 
fot »ğramotrik olarak kıynıetlendirilmekte ve ancak dördüncü yıl  içarisinde ida-:> 
remize tevdi edilebilmektedir. '  

Ayr ıca aşağ ıda izah edeceğ imiz STK hari talar ın bütünlenmesi gerektiğ i  tak- ,  
d i rde bu müddete  1 - 2  y ı l  daha i lâve edi lmesi  gerekir .  

: . . ; ■  Ne-tiee olarak ' fotoframetrik -STK Üaritaâa-n/projelerimizde    kııllaaılacals" 
vasıfta, 'harita elde <etmek için .4,-5.-senelik zamana"*-ihtiyaç-vardır* Bu duruma" 
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göre proje için- haritaya ihtiyaç olan bir sahanın haritası yapılmasına 5 yû 
önceden başlamak gerekmektedir Tatbikatımız göstermişiirki plânlama çatış-
malarına başlandığı anda harita talebinde de bulunulması gerekmektedir. 
Plânlama çalışmalarına başladıktan iki veya üç yıl ronra bx projenin muhtelif 
sebeplerden dolayı rantabl olmadığı görülmekte ve proje düşmektedir» Hal-
buki bıı müddet zarfında hiç olmasr.a fctoğrametrik harita yapılmış olmakta-
tadır. Bu harita başka gayeler için kullanılmadığı takdirde bir fayda sağla-
mamakta, yapılan yatırım ve hizmet boşa gitmektedir. 

Bu şartlara göre hizmetlerimizde- kullanılacak vasıfta olan STK haritanın 
î azami 2 sene zarfında yapılması gerektiği görülmektedir 

Ayrıca yapılan haritalar zamanında teslim edilmemektedir. Bunun neti-
cesi olarak da idaremizce yatırımı düşünülen projeler ertelenmektedir. 

Bazı çok ivedi işlerimizde bu sahanın normal tekeometrik haritası yapıl-
ması cihetine gidilmektedir 

Bu durumları önlemek için harita yapıcı dairelere bir sorumluluk yüklen 
melidir. . . 

Misal olarak 1C-32 yılı programında haritası bulunan işlerden Düzce, Bolu 
îlgın - Atlantı ovaları sulamaları projeleri tatbikatı birer yıl ertelenmiştir. 

Ayrıca Finike ovasının da 150. O'O TL., haritası JfC4 yı"!ı programında bu-
lunan Kırşehir - Çoğun sulaması için 36.0GO TL. sarfıyla normal takeometrik 
harita yapılmıştır 

2 — Hassasiyet : 

STK Fotoğrametrik haritalar kot ve münhani sıklığı bakımından çalışma-
larımıza yeterli olmadıkı irin idaremizce bütünleme tabir edilen yersel metod-
la topoğrafik alım yapılmaktadır 

.1031 -1968 yılları arasında programlanmış ve projelerimiz için ihtiyacımız 
olan 7055 paftanın 5838 paftası bütünlenmiş veya bütünlenecektir. Bu miktar 
% 83 tür. 

;,'STK haritaların'kot hassasiyetleri zaman zaman kontrol edilmiştir 1965 yı-
lında • Manyas, ■ Akhisar, Örencik, Mürted, Korkuteli ovalarına ait haritalarda 
bulunan; ortalama yüksekliği hassasiyeti T (0,80-1,0) m. dir. 1970 yılında 
Maraş ovasına ait harita da tahkik edilmiş Tim. ortalama kot hatası bulun-
muştur. 

Konferansın verileceğini bildiren    tarihten sonra Çorum - Dövenci ovasına! 

ait harita şu şc-kilde kot yönünden tahkik edilmiştir. 
İki nirengi arasında ayrı ayrı paftalardan harita üzerinden üç tane kesit 

çıkarılmış aynı nirengiler arasmda arazide nivo ile kesitler çıkarılmış elde edi-
len farklar yardımıyla ortalama hata hesap edilerek T 1,34 m. kot hatası bu-
lunmuştur. 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi yapılan STK haritalarının % 70 i DSİ ce yap-
tırılmış ve bu haritaların % 83 ü kot hassasiyeti bakımından çalışmalarımız 
için yeterli görülmiyerek bütünlemeye tabi tutulmaktadır. Bu ise çalışmaları-
mızda kullanılan haritaların maliyetini yükseltmekte ve zaman kaybına sebep 
©maktadır. 

Bazı hallerde STK haritalar bütünleşmeden kati proje çalışmalarında kul-
lanılmaktadır. Bu halde tatbikatta geçirilen kanal güzergâhları ile STK hari-
tadan faydalanarak hazırlanan kati proje güzergâhları arasında yukarıda be~ 
Jirtilen kot hatasından dolayı büyük değişiklikler olmakta ve bu da tesisin 
maliyetini yükseltmektedir. 

Bu mahzuru önlemek için müessesemiz STK haritalarının kot hassasiyetini 
arzulanan seviyede çıkarmak için tamamının bütünlümesini düşünmektedir. 
1969 yılı sonuna kadar DSİ 1.739.036 Hektar bütünleme işi için 26.410.0GO TL. 
tarcamıştır. 

S — Saha : 

Kurulca STK haritalarının alım Sahasının minimum değeri karara bağlan» 
mamıştır. 

Bunu şu şekilde açıklıyabilir. 
Küçük sahaların fotoğrametrik haritalarının yapılması rantabl olmadığı 

aşikârdır. Tatbikatta haritası talep edilen küçük sahalar 30 paftaya yükseltile-
rek programlanmaktadır. 30 paftalık harita birden fazla gayelerden kullanı-
lacaksa sakıncası yoktur. Yalnız istek sahibinin çalışmalarında istifade edile-
cekse 3© paftaya tamamlamak gayesi ile genişletilen sahanın haritası için har-
canan emek ve para boşa gitmektedir. 

Bunu bir misal ile daha iyi açıklayabiliriz. 700 - 1GÜO hektarlık bir sahanın 
sulanması için haritaya ihtiyaç vardır. Bunun standart pafta taksimatmdaki 
yeri hesaplandığı zaman 10 pafta olmaktadır. Bu on paftanın büyük bir kısmı 
da istenilen sahanın dışına düştüğünden kullamlmıyacaktır. Ayrıca kurulun 
bunu 30 paftaya yükselttiğini düşünürsek kaybolan emek ve para miktarı ko-
layca görülmektedir. 

Bu durumda STK harita paftalarının maliyeti 500 X 30 = 150.000 TL. dır. 
Halbuki haritasına ihtiyaç olan 1000 Hektarlık sahayı % 20 arttırırsak ve ha-
ritayı yersel metodla yaparsak 40 X 1200 = 48.030 TL. dır. Verilen Misal kaybo-
lan para miktarını açıkça göstermektedir. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi STK fotoğrametrik haritaların fayda ve sakın-
calarının irdelenmesini kurulunuza bırakıyoruz. 

Saygılarımla... 
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