
 

 



DERGİDEN MEKTUP 

Bütün çabalarımıza karşın dergimizi zamanında çıkaramadığımız için üzgünüz. Bütün 
çabalarımıza karşın diyoruz, çünki yazıların toplanması, incelenmesi, dizilmesi, kontrol 
edilmesi, tekrar ve tekrar kontrol edilmesi, ister istemez süreyi uzatmaktadır. Bu nedenle 
dergimizin bundan böyle ofset olarak basılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 
sonraki dergimizin ofset baskı olacağını ümit etmekteyiz. 

Bu sayımızda "Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinin" uygulamaya girişinin 
ikinci yılında, ülkemizdeki genel durumu irdeleyen bir yazı ile birlikte; uygulamada çok 
rastlanan ve uygulamacılara ışık tutacağına inandığımız "Sayısal Üretilmiş, Ya da Sayısal-
laştınlmış Paftalar ile Uygulamalar", "Serbest Ağ Dengelemesi", "Bu Nokta Hangi Paf-
tanın İçindedir Problemine Bir Çözüm" konulan yer almaktadır. 

Öte yandan dergimize ilk defa yazı gönderen meslektaşlarımızın "Dörtgen Parsellerin 
Bir Kenarına Dik ifrazı" ile "Parselasyonda Rasyonel Davranış", Daralan Mera Alanları ve 
Kamu İyeliği" konulu üç yazıya da yer vermiş bulunuyoruz. 

Bütün bunlara ek olarak "Çift N©kta Dengelemesi", "Yer Kabuğu ve Yapılardaki De-
formasyonlann Oluşumu ve Yorumu" yazılan da dergimizin bu sayısında yer almaktadır. 

Saygılarımızla, 

YÖNETİM KURULU 



3 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM 
YÖNETMELİĞİ VE İKİ YIL SONRASI 

Muhittin İPEK 
Harita Müh. 

I- GİRİŞ doğru komisyonların çalışmaları sonucun- 
Harita yapımında; kanunlar, yönetme- * Bflj£ S^ ĵf f1"JfE ?*■ 

likler, tüzükler, şartnameler harite sektörü »f0™*» &OmV 31 Ocak 1988 tarı- 
ile birlikte var olmasına rağmen tam bir hmd* 5esmi .gaz&lQ£?J?7    f^f etkinlik, tam bir standart birliği sağlana- ^ f}^ .  S™ 1 ^;  B 0 I f Y ™ L  7  2 "  ,    ,     „ maddelerinin de buyuk ölçekli haritaların mamış, bu kurallar zaman zaman uygu- .         .    % . . , . „ . .       -, ,                                           i yapımında standart birliğinin sağlanması lanmış, zaman zaman uygulanmamış, ,   .    •  ,      ,   j      , j              • -i .        ,                 t          v     i     i   i ve bu hantaların kadastral duruma getırıl- 
bazen kısmen uygulanmış, bazı kuruluşlar ,.      .           .     6 . 
uygulamaya çalışmış, bazıları ise uygula- mesı bu^ ol?ekh hantaların, uke nıren- 
ma gereği duymakşür. f..JQ " ıvelman a^ *** ™ ulke

f
pff ta 

bölümleme sisteminde, yersel veya fotog- 
Bu saydığımız aksaklıkları gidermek rametrik yöntemlerle günün gelişmiş tek- 

ve birlikteliği sağlamak için 1974 yılında nolojisinden yararlanarak topoğrafik nite 
l/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve akli sayısal, çizgisel ya da fotografik 
Planların Yapımına Ait Teknik Yönetme- olarak yapılması amaç olarak konmuştur. 
lik (TY) yürürlüğe konmuş, yürütmesi 
şimdi ortada olmayan İmar îskân Bakanl- II-  KAMU KURULUŞLARIN- 
ığı ve T.K.G..M'nin bağlı olduğu Devlet DAKİ  DURUM 
Bakanlığına verilmiştir. İmar ve İskân Ba- Bu   önetmeliğin   etirdiği yenilikıer- 
kanhgı ve iller Bankası öncülüğünde bu d e n  ^  d e  1 9 ? 4  m m  T e k n i k  y ö n e t .  
yönetmelik bu: süre edalı olmuş, ancak mdik k    amında olmayan kamulaştırma 
gelişen teknoloji ve dıger kamu kuruluş- ye mühendislik     jeleri i i n   apılan hari. 
larınm yapıları haritaların yönetmelik ^ ^ ^      m m a  a l       o l m a s ıd ı r .  B ir  
hükümlen dışında kalması ve aynca mü- k Kamü Kurul   unun Y    m Yönetme- 
kerrer hanta yapımının önlenememesi ne- Uğini gevi   ,e kar  ladığı söylenemez. 
denıyle yem bir yönetmelik yapımına ge- AJet ye donanımm yanında zaman 
reksinim duyulmuştur. ^ da mmer g&tkmişûr Bunun yanında 

Yeni yönetmelik için Tapu ve Kadas- önemli sayılabilecek bir harita mükerrer- 
tro Genel Müdürlüğü, 3045 sayılı Tapu ve ligi de, hem tescile konu olan harita ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve planlar (kamulaştırma haritaları vs.) hem 
Görevleri Hakkındaki Kanunun 2/c madde- de etüd haritaları yapan kuruluşlarda yaşan- 
si, 3194 sayılı İmar Kanununun 38. mad- maktadır. Bu kuruluşlardan birisi olan 
desi ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun Devlet Su İşlerinde 1/500,1/1000,1/2000 
47/d maddesi gereğince kendisini görevli ve 1/5000 ölçeklerde etüd haritaları kendi 
sayarak Üniversite ve Kamu Kuruluşları özel şartnamesine göre üretilmektedir, 
temsilcileri ile Temmuz 1987 tarihinde DSİ' de etüd haritaları 1989 yılında 113 ' 
çalışmalara başlamış aynı yılın sonlarına 000 ha sahada 3 milyar TL'na mal olmuş- 
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tur. Aynı kuruluş kamulaştırma haritaları harcanmalı, tartışmalı olan yönetmelik 
için 1989 yılında 30000 ha sahada 1,5 mi- maddeleri için çözüm yollan aranmalıdır, 
lyar TL harcama yapmıştır. Kamulaştırma 
haritalarının yapımında, aynı standarda Di- TKGM1 DE DURUM 
sahip olmadıkları için bunca emek ve pa- şimdi işjn esas sahibine dönelim, 
rayla üretilen etüd haritaları kullanılma- Büyük ölçekli Haritaların Yapım Yönet- 
makta yeniden yer kontrol noktalan tesis meliği'ni yürütmekle görevli olan TKGM1 
edilerek, Tescile Konu Olan Harita ve mğu ne yapmıştır? Tapu ve Kadastro 
Planlar Yönetmeliği'ne uygun kamulaştı- Bölge Müdürlüklerine BÖHYY' nin uygu- 
rma planları üretilmektedir. Iaması ile ilgili olarak bol "Ancak" lı ge- 

Kamu Kuruluşlan, ortaya çıkan sorun- nelge göndermiştir, 
lara ve engellere rağmen, yeni yönetme- Genelgenin I Maddesi: 
lige göre kendini sorumlu görerek kollan 
sıvamış, alet ve donanım durumlannı ye- "Poligon kenar uzunluklan kural ola- 
niden gözden geçirerek seminerler düzen- rak elektronik uzunluk ölçerle ölçülecek- 
leyip yeni yönetmeliği tanıtmış ve harita *• Ancak> elektronik uzunluk ölçer temin 
yapım şartnamelerini yeniden düzenleyerek edilememiş kadastro müdürlükleri idareden 
uygulamaya geçmiştir. Bunun sonucu izin almı§ sayıldıklarından Yönetmeliğin 
BÖHYY'ne göre ilk harita DSÎ Adana VI. 79 uncu maddesindeki koşullara ve ölçme 
Bölge Müdürlüğü'nce Aralık 1988 tarihin- tçknıSı yöntemine uyularak ölçülecek po- 
de üretilmiştir. Buna benzer uygulamalar li&on kenar uzunluklarında kullanılacak 
Karayolları Genel Müdürlüğü gibi diğer çelikşeritler 20m. uzunluklu, eksiksiz ve 
Kamu Kuruluşlarınca da gerçekleştirilmiş- yenı durumda olmalıdır. Müdürlüklerdeki 
t;r çelikşeritlerin ayar durumlannın tesbitinin 

mümkün olmadığı hallerde uzunluk ölçü- 
Harita sektörümüzde çok önemli yeri lerine ayar düzeltilmesi getirilmeyecektir, 

olan iller Bankası ise BOHYY hazırlık »Ue zaten BÖHYY'nin poligon kenarı 
çalışmalarına katılmasına rağmen uygula- ölçüsündeki esnek ve çelişkili maddelerin- 
maya geçmemiştir. Harita yapım işlerinde de tercihin kolay olana yönenilmesine 
1974 yönetmeliğini uygulamaya devam neden olmuştur, 
etmektedir. Kurumlar arasında koordinas 
yonun ve işbirliğinin çok zor olduğu ülke- Genelgenin 3.  Maddesi:  
mizde yönetmeliğin uygulanması konu- "3402 Sayılı Kadastro Kanunun'nun 
sunda da olumsuzluklar gözlenmektedir. birinci maddesi ile kadastral topoğrafik ha- 
BÖHYY'nin 311. maddesi yürütmeyi "laların yapımı amaçlandığından, arazinin 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün topoğrafik durumunu belirleyen düzeç eğ- 
bağh olduğu Devlet Bakanlığı'na vermiş- tilerinin çizimi için zorunlu olan düşey 
tir. İller Bankası, bağlı bulunduğu Bakan- yer kontro1 noktalarının tesis, ölçü ve he 
liğin yürütmeden sorumlu olmamasından saplarının yapılması gerekmektedir, 
dolayı, yönetmeliğin uygulanmas! konu- Ancak= dQfy y.er kontro1 noktalarının 
sunda kendisini zorunlu görmemiştir. tesıs ve ölcülen »C"1 "velman aletleri lü 
zumlu olduğundan, bu donanım temin edi- 

Harita üretiminde iki ayn yönetmelik linceye kadar) eŞyükseklik eğrilerine iliş- 
uygulamasının olması, farklı standart kul- kin tesiS] ölçü ve çizim işleri biıahare 
lanılmasma neden olmakta ve sektörümüz- tamamlanmak üzere, kadastro haritalan iki 
de kuşku ve güvensizlik yaratmaktadır. Bu boyutlu yapıımaya devam edilecektir, "ile 
durumun ortadan kaldırılması için çaba 




