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*     dur.
Memleketimizde  şehir  kadastrosu  olarak  1926  yılından  1966  yılı

sonuna  kadar  kadastrolanan  parsel  toplamı  1.150.700  dür.  Halihazır  /
durıfmda, 31 İl ve 38ilçenin belediye sınırları içinde kalan taşınmaz mallan
kadastrolanmış  bulunmaktadır.  Kadastro  müdürlüklerindeki  çalışmalar
bilindiği  gibi  2613  sayılı  kanun  uyarınca  ek  3  de  gösterildiği  şekilde
yürütülmektedir.

J Türkiyenin genel kadastro durumu ile ilgili ek 4 te gösterilen bilgi-
ler  incelendiğinde :

Kadastrolama sırasında % 85,1 oranında tapu kayıtlarının varlığı
ve bu kayıtların da %94,3 ünün hukuki değerlerini muhafaza etmeleri
ve bu sebeple aynen uygulama imkânlarının olması,  öte yandan kadast-
rolanan taşınmaz malların ancak % 4,3 üne itiraz vaki olması  ve bu iti-
razlardan sadece % 2.1 inin mahkemeye intikal etmesi, 2613 sayılı Ka-
dastro ve Tapu Tahrir Kanununun hukuki yönü itibariyle isabetli işlediği
sonucunu göstermektedir. Ancak kaçlastro, bu kayıtların inceden inceye
süzgeçten  geçirilmesini  gerektirdiğinden,  tapulamaya  oranla,  önemli
çapta güçleşmektedir.

Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra şunu belirtmek yerinde olur ki7
bir  yandan  arazinin  inkişafı  diğer  yandan  ölçme  tekniğinin  gelişmesi
karşısında, eskiden kadastro gören bazı yerlere ait plânlar, bu günün ih-
tiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişlerdir.

Bu sebeple, bu gibi kadastro plânlarının yenileme zorunluluğu uy-
gar memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de duyulmaktadır. Kadast-
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ronun yenilenmesi hakkında yeni bir mevzuata ihtiyaç olup olmadığı ha-
len  münakaşa konusudur.  Bu konu üzerinde  sunulacak hususlar  malûm
olmayan şeyler  değildir.  Ancak,  hukuk ve fencilere  ayni  anda tercüman
olunmaya gayret edilecektir.

Amacımız, değerli mütehassıs ve tatbikatçıların huzurunda, ortakla-
şa  bir  görüşün  ortaya konulmasına  çalışılarak,  bu  sorunun  mahiyet  ve
kapsamını açıklığa kavuşturmaktır. Önce Medenî Kanunun konumuzla
ilgili birkaç önemli noktası  üzerinde durmak yerinde olacaktır.

BÖLÜM    1

GENEL   ESASLAR

SINIR VE PLÂN :

Tapu Sicil  Tüzüğüne göre arazi,  sınırları  belirtmeye yeterli  araçlarla
sınırlandırılmış  bütün  zemin  yüzeyidir.  Görülüyorki,  sınır  gayrimenkul
■mülkiyetinin  yataylama  olarak  kapsamını  tayin  bakımından  önemli  bir
uh$urdur.

Eski  kayıtlarda  gayrimenkullerin  sınırları  komşu  arazi  sahiplerinin
isimleri  ile  tayin edilmiş  bulunmaktadır.  Bir  gayrimenkul  için  şarkenyol,
garben dağ,  şimalen C'nin cenuben D'nin arazisinin  bulunduğu ifadesi
geçerli  bir  anlam taşımaz.  Çünkü önemli  olan  komşu arazinin  kime ait
olduğunun bilinmesi  değil,  iki  komşu arazisini  birbirinden ayıran sınırın
geçtiği  çizgidir.  Bu eski belîrtiş  şekli,  içinden çıkılmaz çeşitli  arazi anlaş-
mazlıklarının kaynağını teşkil ettiği bilinmektedir.

Sınırların belirtilmesiyle ilgili 2644 Sayılı Tapu Kanununun 30. mad
desi : «Plân ve Resmi ölçüye dayanmıyan gayrimenkul mallarda eskiden
beri malûm ve muayyen olan hududa itibar olunur» hükmünü derpiş et
mektedir.
,

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10/6/937 gün ve 1466/1202 Sayılı
bir  kararı;  hududu  çalılık  v.s.  gibi  genel  bir  tabirle  belirtilen  ve  bu
sınıra hangi noktadan itibar edileceği bilinmeyen gayrimenkullerin, yüzöl-
çümlerinin esas alınması lâzım geldiği içtihadını koymuştur.

Aynı yolda Yargıtay 7. H. Dairesi 14/1/1961 günlü kararında; mut-
lak cebel (dağ)  olarak gösterilen sınırın sabit  olmadığını,  genişletilmeğe
müsait  bulunduğunu, buna göre tapunun belirttiği  sahanın tayininde yü-
zölçümüne itibar olunacağım öngörmüştür.



Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 17/11/953 gün 7040/6138 sayılı kararın-
da; sınırları  değişebilen, miktar yazılı  olmıyan tapulu yerlerde, kadim ta-
sarruf şeklinin araştırılarak varılacak sonuca göre tapu muhtevasının ta-
yin olunması belirtilmiştir.

Nihayet, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4/12/963 gün 7/122 esas
nolu kararında;  «Kökleşen yargıtay içtihatlarına göre değişme, artma ve
taşmaya müsait olmıyan sınırlar, değişmez sınır niteliğindedir. Bu durum
karşısında tapudaki miktarın tesbit edilen miktardan çoz az olması tapuyla
doğan  mülkiyet  hakkını  değiştirmez  ve  tapu  hadleri  kayıttaki  miktara
bakılmaksızın geçerli sayılır» denilmektedir.

Eski kayıtlara göre, gayrimenkul     sınırlarının, hangi  hallerde sabit
sınır veya değişebilir sınır kabul edilebileceği hususunda bir çok hukuki

s görüşler ortaya  çıkmıştır.  Bunun     daha  da artacağı muhakkaktır. Sözü
,„  edilen gayrimenkul sınırlarının bu yoldan   çözümlenerek kesin bir esasa
,   bağlanmasının  mümkün olamıyacağı pek tabidir.

* Medenî Kanun bu önemli konuyu, 645. maddesinin 1. fıkrasiyle çö-
zümlemektedir.  Sözü edilen  fıkrada «gayrimenkulun  sınırı   plân ve arz
üzerinde konulan işaretler ile tayin olunur» denilmektedir.

'"  Burada  gözönünde  tutulması  gereken  önemli  nokta,  plânın,  gayrimen-
kulfere  ait  zemindeki  sınırların  teminat  altına  alınması  için  yapıldığıdır.
Diğer bir ifade ile plânda belirtilen sınır işaretleri, usulüne uygun bir şekilde
zeminde  yapılan  işaretleri  gösterir.  Plân  burada,  zemindeki  bazı  işa»  t
retlerin  kaybolması  halinde  bunların  eski  yerlerine  konmasını  sağlamak
amacını  gütmektedir.  Demek  oluyor  ki,  zeminde  usulüne  uygun  işaretler
yapmak  suretiyle  sınırlandırma  yapmadan  gayrimenkullerin  plâna  bağlan-
masını yeterli görmek, kanun koyucunun aradığı nitelikte bir plân yapmak
sayılmaz.

Gerçekten, teknik yönden plânda tam güvenin sağlanması gayrimen-
kul  sınırlarının arazide işaretlenmiş  olmasiyle  mümkündür.  Zeminde işa-
retlenmiş bir noktanın plân için yapılacak alım inceliği  üstündür. Dolayi-
siyle, bu noktanın plândan zemine aplikesi de o derece doğru olur. Nirengi
poligon tesislerinin kaybolması halinde mevcut bir kısım belli sabit nok-
talar yardimiyle, belirsiz duruma gelen diğer noktaların tayini bu sayede
mümkündür. Aksi halde, plânın zemine aplikesinde önemli güçlükler do-
ğar ve istenilen incelik sağlanamaz. Öte yandan gayrimenkul sınırlarının
sabit  sınırlarla  belirtilmiş  olması,  mikyas  değişiklikleri  yada  parsellerin
bölünmesi  sebebiyle zemin ve plân arasında istenilen  incelikte  bîr  ilişki
kurulmasını  sağliyacaktır.  Gayrîmenkullerîn sınırlarındaki işaretler plânın
bir  emniyet unsuru olduktan başka aynı  zamanda komşular arasında
kasti oîmıyan tecavüzleri de önler.
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Sözü  edilen  sınır  işaretleriyle  ilgili  olarak;  Medeni  Kanunun  673.
maddesi,  arazi  de  sınır  işareti  koymak mecburiyetinin  ve  bu  sınırlan
koyma tarzının özel  bir  kanunla tayin olunacağını  öngörmektedir.  2613
Sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 18. maddesi, Medenî Kanunla
kendisine atıf  yapılan «Özel  Kanun» sıfatiyle bu mecburiyeti  şöyle tayin
etmiştir:  «Kadastro  mıntıkasında  sınırları  belli  olmıyan  her  gayri-
menkulun köşe noktalarına sahipleri  tarafından mahallin icaplarına uy-
gun işaretler konulur».

Bu  işaretlerden   maksat  çit, dikilmiş   beton veya taş,  yerine  göre, '    bir
parmaklık veya  duvar olabilir.     Yine  ayni   mecburiyet,  yeni çıkan

28/6/966   gün   ve   766   Sayılı   Tapulama   Kanununun   19. maddesinde:
«Tapulaması  yapılacağı ilân  edilen  birliklerde sınırları  işaretlerle  belir-- 4

lenmemiş olan gayrimenkullerin sahipleri, mahallin icaplarına göre, sınır-
larını belirtecek gerekli işaretler koymağa ve bu işaretleri muhafaza etme-
ığe ve uçakla fotoğraf alınacağının tebliği halinde, gerekli malzemesi ida-
rece temin edilmek şartiyle bu işaretleri tapulama müdür ve memurları

tarafından  tarif olunacak şekle getirmeye mecburdurlar» denilmektedir. Bu
suretle gayrimenkul    sınırlarının Medenî   Kanunun   aradığı   anlamda
kesinliğe kavuşturulması amacı güdülmüştür. Ancak gerçek şudur ki,

ar-''zedilen mevzuatın bu yönü, memleketimizde tatbikat alanı
bulmamıştır. Vatandaşlar, gayrimenkul sınırlarına  işaret koyma vecibesine
uymamaktadır. Bu yüzden kadastrolanmış bölgelerde bile gayrimenkul sınır

anlaşmazlıklarının    kesinlikle   önüne    geçmek    mümkün
olunamamaktadır. .   (EK:    1)

Medenî Kanunun 645. maddesinin 2. fıkrası, sınırları tayin edilmiş
ve belirlenmiş  olan bir  arazide «Plândaki  sınır  ile  arz üzerindeki  sınır
birbirini  tutmazsa  asıl  olan  plândaki  sınırdır»  demektedir.  Hukuki  bir
mahiyet taşıyan buradaki plânın ne şekilde düzenleneceği  özel kanun-
larla belirtilmiş  bulunmaktadır.  1934 tarih 2613 sayılı  Kadastro ve Tapu
Tahriri Kanununun 1. maddesi «Kadastro, gayrimenkul malların hukuki
ve hendesi vaziyetini  tesbît  eder ve gösterir» demek suretiyle gayrimen-
kullerin  tasarruf  durumlarının tesbiti  yanında plânlarının  da düzenlene-
ceğini  ifade  etmiştir.  Ayrıca,  gayrimenkul  belirtmeleri  ile  ilgili;  4753
sayılı  Çiftçiyi  Topraklandırma, 2644 Sayılı  Tapu, 31/5520 sayılı,  6830
sayılı İstimlâk ve 6785 sayılı İmâr Kanunlarının ilgili hükümleri, gerekli
plânların  düzenlenmesini  öngörmüşlerdir.  Bu  kanunlarda  geçen  plân
deyimi de Medenî Kanunun 645. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen şarta
bağlı olarak yapılmış plânı kastetmektedir.

Buna göre önce, her halükârda plânın fenni bir hatası bulunmıyacak
ve belirttiği sınırlar, arazide usulüne uygun tayin edilmiş sınırlar olacak-
tır.
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Plân larda yanılma hadleri : Plân kendi bünyesinden gelen bir yanıl-
ma sınırını kabullenmiştir. Çünkü hangi nitelikte bir ölçü olursa olsunteo-
rika'nlamda hatasızdır, denilemez. Plâna ait tecviz sınırları ölçü metodu, do
layısiyle mikyasla ilgili olduğundan mikyasın büyütülmesi halinde bu tec-
viz sınırları, bir değer kazanacaktır. Başka bir ifadeyle, arazi üzerinde sa-
bit sınırlarla çevrili  bir gayrimenkul; plânda, plânın teknik bünyesinin İn-
celiği oranında bir kesinlik arzeder. Örneğin EK :2.

Oysa tapu kütüklerinde yazılan miktarlarda bu miktarların ne derecede
kesinlik  arzettiği  yani  yanılma  sınırı  belirtilmemektedir.  Böyle  olunca,
hüsnüniyet  sahibi  üçüncü  şahıslara  sicildeki  miktarı  aynen  istemeğe  hak
kazandırmaktadır.  Medenî Kanunun 917.  maddesi,  Tapu Sicillerinin  tutul-
masından Hazineyi  sorumlu  tuttuğuna göre,  bu hak,  Hazineden aranacak
demektir.  Bu suretle  Hazine,  aslında  mesnetsiz  olan  bir  sebepten  dolayı
sorumlu  tutulmuş  olacaktır.  Görüşümüze  göre,  tapu  sicilindeki  yüz  öl-
çümlerine,  onun  dayandığı  plânın  mikyasına  göre  bir  tecvizle  bakmağa
alışmak  veya  kütükteki  yüzölçümünün  yanına  yanılma  sınırını  koymak
zorunlu  bulunmaktadır.  Şüphesiz  buradaki  mikyas,  sicilin  ilk  tesisi  sıra-
sında  tanzim edilen  plânın  mikyasıdır.  Plân  mikyasının  büyütülmesi  ge-
rektiği  takdirde,  yenî  mikyas sonucunda bulunan değerlerin  eski  plânın  /
yanılma  hadlerine  göre  değerlendirilerek  sicilde  gerekli  miktar  düzelt-
mesinin doğrudan doğruya yapılması tabiidir. Kadasro görmemiş yerlerde,
bir  gayrimenkulde  yüz  ölçümü,  o  gayrimenkulun  belli  olmıyan  sınırının
tayininde önemli rol oynamaktadır. Kadastrolanmış eyerlerde belli olmıyan
sınırlar, plânın zemine aplikesiyle tayin edilebileceğinden bu gibi işlemler
için gayrimenkule ait yüz ölçümünün kullanılması söz konusu değildir.

Gayrimenkullerde  yüz ölçümüne,  Borçlar  Kanununun 215.  madde-
sinde değinilmektedir. Bu madde, gayrimenkulun satımı sırasında düzenle-
necek Yesmi senet için resmi ölçü miktarını esas kabul etmektedir. Ancak
sözü edilen  resmi  ölçü  miktarı,  pek  tabii  olarak  645.  maddenin  şartları
içerisinde düzenlenen plâna dayanan miktardir.  Binaenaleyh, Borçlar Ka-
nununun  215.  maddesine  dayanılarak  sicildeki  miktarların  değiştirilemi-
yeceği yolundaki görüş, mesnetsiz kalmaktadır. Bu konuda, Viyeland aşa-
ğıdaki  görüşüyle  düşüncelerimizi  teyit  etmektedir.  «Tapu Sicilleri,  ancak
gayrimenkulun  hukukî  vaziyetini  göstermesi  itibariyle  kesin  bir  delildir.
Gayrimenkulun  vasıfları  noktasında  kat'iyeti  yoktur.  Örneğin  :  hüsnü-
niyet  sahibi  üçüncü şahıslar  tapu  kaydının gayrimenkulun miktarı  hak-
kındaki  işarına  güvendikleri  iddiasiyle  bu  miktarı  istiyemezler»  demek-
tedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşleri Dairesi Başkanı
Sayın Halim Çorbalı, Avrupa'da yaptığı inceleme ve etüdler sonucunda
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Genel  Müdürlüğe sunduğu raporunda ayni  konuya değinerek:  «...  Yeni-
leme neticesinde bir  çok gayrimenkulun yüzölçümleri  değişmektedir.  An»
cak yüzölçümünün değişmesi  hukukî  bir  netice  tevlit  etmemektedir.  Al-
man  tapu  hukukuna  göre;  gayrimenkulun  vasıf  ve  hukukî  durumu
(Rechtliche Angabe) hukuk-i-tavsif ve (Beschribende Angabe) tasvir-i-tav-sif
diye  iki  kısma ayrılmaktadır.  Beschreibende  Angabe diye  adlandırdıkları
gayrimenkulu tavsif ve tanınmasına müteallik hususlar meyanında ver gi ve
hane numarası, cadde ve sokak ismi, ada ve parsel, gayrimenkulun  vasfı
(tarla,  çayır,  ev, bağ  v.s.)  ve nihayet yüz ölçümü girmektedir.  Devlet,
tapu  hukukuna  göre  (Beschreibende  Angabe)  diye  tavsif  edilen  bu
hususları gayrimenkulu tanıtıcı vasıflar diye kabul ederek, bu mev-zudan
dolayı  hukuki  mesuliyeti  deruhte  etmemektedir.  Bu  suretle  Devlet
tarafından  gayrimenkulun  tapu  kütüğünde  yazılı  yüz  ölçümü  garanti
edilmemektedir.  Yüz  ölçümünün  devletin  hukukî  mesuliyeti  meyanına
girip girmiyeceği hususu eskiden Almanya'da münakaşa mevzuu olmuş 1

ve  nihayet  12  Şubat  1910  tarihinde  Federal  Yüksek  Mahkeme  tara-
fından verilen kararla bu husus kesinleşerek, gayrimenkulun tapu kütük
ve  plânında  yazılı  yüz  ölçümünün gayrimenkulu  tanıtan  bir  unsur  olup,
hukukî  bir  netice  tevlit  etmiyeceği  kabul  edilmiştir»  demek  suretiyle
bizlere kıymetli bir bilgi vermektedir.

.  ^ Bu bölümdeki izahlarımızı  özetliyecek olursak; gayrimenkulun tanımı
için  onun  sınırı  esastır.  Yüz  ölçümü gayrimenkulun  vasfı  niteliğindedir.
Medenî  Kanunun 645.  maddesinde sözü geçen plân,  zemindeki  gayri-
menkul  sınırlarını  emniyet  altında  tutmayı  amaç  güder.  Zeminde  kay-
bolacak sınırların yerine konulmasını  sağlar.  Ölçü inceliği,  arazinin kıy-
meti,  büyüklüğü  ile  devletin  bu  hizmete  ayırabileceği  imkânlara  göre
seçilir.  Plânlar fenni bünyesi icabı  bir yanılma haddini taşır. Bu yanılma
haddi, gayrimenkul sicilinin tesisi sırasında düzenlenen plân mikyasına
ait yanılmadır.  Yanılma hadleri  içinde kalan miktarlar  hakkında hüsnü-
niyet sahibinin bir  iddiası,  söz konusu değildir.  Daha genel bir ifade ile
Devlet, Tapu Sicilinde yazılı miktardan aynen sorumlu değildir.

BÖLÜM    II

PLÂNLARDA FENNİ HATALAR

Noksan teknik kurallar içinde düzenlenen kadastro plânlariyle ze-
min  arasında  bazı  fenni  aykırılıklara  rastlandığı  bir  gerçektir.  Bunun
başlıca nedenlerinin genel olarak :    .

a)  Memleketimizde  özellikle  şehirlerin  inkişaf  bölgelerindeki  par-
sellerin  sabit  sınırlarla  çevrili  olmaması  ve  bu  konuda gayrimenkul  sa-
hiplerinin ilgisiz oluşu,
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b)Kadastro plânlarının düzenlenmesi ve düzenlendikten sonra ya
şatılması için sağlanabilen malî imkânların yetersizliği,

c)İmar plânlarının  kadastro plânlarına tekniğe uygun bir şekilde
dayandirilmaması  diğer bir ifadeyle  imâr  uygulamalarını yürüten
plân
larla   kadastro   plânları   arasında   gerekli   fenni   ilişkinin
kurulmaması.
Şeklinde özetlenebilir.
Bu temel sebepleri ortadan kaldırmak veya hafifletmek şüphesiz

gayrimenkul plânlarında rastlanan hataların önlenmesini sağlıyacaktır.
Ancak biz burada halen karşılaşılan hataların kadastro mevzuatı yönün
den cinsleri ve ne şekilde giderileceği üzerindeki düşüncelerimizi belirt
mek istiyoruz. Kadastro plânlarında rastlanabilen fenni hataları, iki bö
lümde mütalâa etmek yerinde olacaktır.
••> . •

,, 1  — Kadastrolama  sırasında  yapılan hatalar :

a) Eski   Kadastro nirengi   şebekelerinin ve onlara dayalı   poligon
'   güzergâhlarının   bugün   için   aranan   teknik   nitelikleri   haiz olmadığına

rastlanmaktadır.  Bu  durum  paftalarda  bazı  kaymalara  ve  dönüklüklere
sebebiyet  yermektedir.  Bu taktirde,  eski  nirengi  şebekesinin  yeni  şebe-
keye  dönüştürülmesi  (Transformasyonu)  suretiyle  koordinat  birliğinin
sağlanması  ve  eski  tersimatın  buna  göre  yenilenmesi  (nakli)  problemin
gerçek  çözümü  değildir.  Çünkü,  Transformasyonun  yararlı  olabilmesi
için her şeyden önce eski nirengi ve poligon noktalarının zeminde mev-e

cut olması gerekir.

Oysa  tatbikatta  zeminde  eski  noktalara  rastlamak  mümkün  olma-
maktadır.  Kaldı  ki,  özellikle  şehirlerde,  kadastronun ilk  tesisinden bu
yana geçen süre  içinde  zemin  inkişaf  kaydettiğinden,  zeminle  uygunluk
sağlamak için  ölçü metodu yönünden alımında yenilenmesi  zorunluluğu
vardır.  Bu  sebeple  bu  gibi  hallerde  eski  poligon  güzergâhlarını  yeni
Nirengi  Şebekesine dayalı  olarak  ihya etmek veya yeniden tesis  etmek
suretiyle alımın yenilenmesi gerekmektedir. Bu sebebe dayanan paftaların
yenilenmesinde,  kanaatimizce  hukukî  bîr  sakınca  bulunmamaktadır.
Esasen bunun sonucunda parsellerde tecviz dışı bir yüz ölçümü değişik-
liğinin ortaya çıkmaması   gerekir,

b) Parsellerin  sabit  sınırlarla  çevrili   olmaması   ve   bu   sınırların
tamamının  zeminde  mevcut ve  yeterli   sabit   noktalara  göre röperlene-
memesi sebebiyle düzenlenen   tasarruf krokileri  bazı   hallerde ölçü kro
kilerine  uymamaktadır.  Çıplak  sınırlı   (Arazide)  olan yerlerde tasarruf
sınırlandırılması ile ölçü işinin birleşmesi zorunluluğu karşısında kadast
ro sınır emniyeti sadece ölçüye yükletilmektedir. Böylelikle kontrol  im
kânı bulunmamaktadır.
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c)  Teknik  niteliği  yeterli  görülerek,  kadastrodan  önce  haricen
yaptırılmış  haritaların  muhtevası,  ikinci  bir  ölçüye  tabi  tutmadan  doğ-
rudan  doğruya  kadastro  paftasına  nakledildiği  çok  kerre  karşılaşılan
bir  işlemdir.  Oysa,  eski  haritayı  uygulamaya  yetkili  kimselerin  haritayı
zemine uyguladıktan ve gerekli sınırlan zeminde işaretlerle tesbit ettikten
sonra,  parsellerin  ölçüsünü  yapmak  mecburiyetindedirler.  Bu  mec-.
buriyet  sadece normal  bir  harita  tekniği  icabı  değil  ayni  zamanda ha-
ritada  mevcut  parsellerin  fiili  tasarruf  durumu  ile  karşılaştırılması  ba-
kımından da lüzumludur.  Aksi  halde,  ilgililer  dinlenilmemiş  ve dolayısîyle
mevzuatın  icapları  yerine  getirilmemiş  olacaktır.  Yargıtay  içtihadına  göre
Tapulama Kanununun 97.  maddesi  aracılığı  ile  2613 sayılı  Kanunun uy-
gulama  alanlarında  da  tatbiki  gereken  bazı  hükümler  konulmuş  bulun-
maktadır.

Özellikle Tapulama  Kanununun 42.  maddesinin  3. fıkrası  üzerinde
^önemle durmak gerekmektedir. Sözü edilen fıkranın uygulama alanı ha-
ritasına   uygun  sabit  sınırlarla   çevrili  olmiyan   gayrimenkuller   içindir.
Buna göre, zemine uygulama  kabiliyeti  olan haritalara  itibar olunacak"

tır.

Önce şunu belirtmek yerinde olur  ki,  haritanın kabul  veya reddi
fenni bir inceleme ve karar konusudur. Bunun hakkında, ortada mevcut
belirli  bir  teknik  mevzuat  mevcut  değildir.  Harita,  kendi  ölçü metodu
içinde doğru  sayılabilecek nitelikte  olduğu halde kadastroda-kİ  ölçü me-
toduyle bağdaşmaması  sebebiyle bir  kesinlik taşımıyabilir.  Diğer bir  de^-
yimie, zemine uygulanabilen her haritadaki parsellere ait  yüz ölçümünün
kadastro-  için  de aynen alınacağı  demek değildir.  Burada önemli  nokta,
uygulanan  haritanın  teknik  inceliği  değil  belirttiği  gayrimenkullere  ait
sınırların kendi inceliği içinde zemine aplike edilebilmesini sağlayabilecek
Bir nitelikte olup, olmamasıdır. Su halde, böyle bir durumda harita önce
İH3V    - '
aplike edilmeli, aplike sonucu tekrar kadastro ölçülerine bağlanmalıdır,asimte  zıû. , , ,    ,    , , .    .   ,   ,        ...

Sonuçta, kayıttaki yüzölçümü ile kadastro yüzölçümü farkı, tabu ve nor-
mal karşılanmalı.ve tescil son bulunan değere göre yapılmalıdır. Yoksa,
haritanın, ze/rune ..uygulandığı  gerekçesi   ile kayıt miktarlarının  kadastro
için  aynen alınması hatalı  bir işlemdir. Tatbikatta   rastlanan bu hatalı
uygulamanın düzeltilmesinin gerektiğini belirtmek yerinde olacaktır. Şunu

#a8gÖBfltenud*atevtut«3aTOaflidogef!efc]€v ki, kadastronun mevcut ahlaşmazlık--
terolı^Qdam$^Ic4Tites^oweyıacifiaü#ryi«ıv olduğu  kadar azaltması kanunun

iS®fcldy^îı^leslörhassBdblF©ibWroli(İ9ii6THevcut ana   gayelerinden  biridir.
İBroseBale^hsUnariterim (a^gısl^kıİDasünsaraitndia.  ilgilileri  dinlemek   şart-
4B&b^j^^\kmbânıi^iü^^ÛBnmamrm^h4dnsıâûMaDûyiÖzme amacına matuf--
tar. lyöksai ilgSİfefdŞ kabaâ^feın'Htei^ifVöpn^fcsıaOTbşreni bazı   anlaşmaz-

lıkların doğmasına sebebiyet vermek gayesini gütm©baiilsrnsi,
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d) Kaba ölçü ve hesap hataları : Elde olmadan vücut bulabilen
bu gibi  hatalar,  memurların dikkat  gösterebileceği  oranda azalacaktır.
Ancak yinede bunlara rastlamak mümkündür.

2 ■— Kadastrodan sonra yapılan hatalar İ

a) İmâr sebebiyle kütüklerde   yapılan   değişikliklerin plân   üzerin
de izlenmediğine çok kere rastlanmaktadır. İmâr tatbikat plânlan kadast
ro  tekniğine oranla  teknik niteliğe haiz değildirler. Kaldı   ki, düzenlene-
bîlen   imâr plânlarının  dayanakları da tapu dairelerine verilmemektedir.
Bu   husus, başlı   başına   bir   konu olduğundan   burada   bırakılarak asıl
konumuza dönmek uygun olacaktır. Kadastro paftaları yönünden önem
li  nokta, büyük bir titizlikle düzenlenen kadastro  paftalarının uygulan
mayışı   sebebiyle  kütükleriyle olan   ilişkilerinin  zayıflaması   hatta tama
men ortadan  kalkmasıdır. Bu suretle paftalar işe yaramaz hale gelmek-

* , tedir.

b) Aplikasyon, ifraz ve birleştirme    işlemlerinde, asgari teknik ku
rallara uyulmamaktadır. Bunun sonucu paftaların düzenlenme inceliğiyle
yaşatılması şekli arasında bir bağlantı kalmamaktadır. Yapılan yenileme
çalışmalarında   fenni yönden   güçlüğün ağırlığı   bu   noktada toplanmak-

c).  İnkişaf sonunda arazinin arsa olarak nitelik  kazanması  sebe-
biyle harita  mikyaslarının büyümesi  gerekmektedir.  Bu zorunluluk  ne-
ticesi  olarak son durumla ilk  durum arasında önemli  farklar belirmek-
tedir.  Pek tabii  olarak son durum esastır.  Buna göre  gerekli  değişik-
liklerin yapılması   lâzımdır.

Sonuç olarak,  planlardaki  fenni  hataların kaynakları  çeşitli  olup
girift  bir  manzara arzetmektedir.  Bunların sicillere  etkisi  değişik  yön-
lerde olduğundan çareleri de değişik olması gerekir.

BÖLÜM    III

ÇÖZÜM   YOLU

1 — Temel Düşüncemiz: Medenî Kanun ve ona dayalı  2613 sayılı
Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu ile 766 Sayılı Tapulama Kanunları uya-
rınca,  gayrimenkullerin  tasarruf  durumları  incelenip  bir  sonuca  bağ-
lanırken ölçüsü de yapılarak plânlar düzenleniyor. Plân, zemindeki gayri-
menkullere  ait  mülkiyet  hakkının kapsamını  tanımlamaktadır.  Diğer
bir ifadeyle kadastro suretiyle vücuda getirilen tapu sicillerinde, kütük
ile  plân  birbirlerinin   bütünliyenleridir.   Kadastrodan sonra tapu   işlem-
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leri  bunlar  üzerinde aynı  anda yürütülür.  Bütün  bu  faaliyetler  Hazi-
nenin  sorumluluğu  altında  devam eder.  Ancak  gerçek  şudur  ki,  çeşitli
nedenler yüzünden sicillerin dayandığı plânlarda bazı yetersizliklerle kar-
şılaşılmaktadır. Devlet kendine ait görevi layıkı veçhile yerine getirmesi
için   bu   gibi   plânlarda   gerekli düzeltilmenin   yapılması zorunludur.

Bize göre bu problemin çözümlenmesi zannedildiği kadar güç değildir.
Bunun için önce bazı temel görüşlerde fikir birliğine varmak şarttır. Bir

kerre,  plânların   bünyevi   hatalarının   (ölçü ve mikyas  farklarından doğan
aykırılıklar)     sicilin  esasına   bir  etkisi   olmadığını  kabul   etmek -   gerekir.

Beliren bu farklar tamamen itibari  değerlerdir. Plânların günün icaplarına
uygun   bir  hale  getirilmesi   ve bunlarla   ilişkili olan   siciller-.    deki

yüzölçümlerinin   düzeltilmesi,      sicillerin   tutulmasını   devlet adına
-yükümlenen  kurumun  yetkileri   içinde olması   lâzım gelir. Hattâ bu,  o
'    idarenin önemli  bir ödevidir. Şukadar  ki, bu  düzeltmeler sicilin  hima-

yesine girmiş bulunan gerçek bir mülkiyet hakkını haleldar etmiş olmasın.
Tapu sicili, dayanakları ile birlikte mütalâa edilmesi lâzım gelir. Örneğin r
Tasarruf Krokisinde doğru olarak sınırlandırılmış bir gayrimenkulun öl-
çüsünde  yapılan   bir hatadan   dolayı yüzölçümünün   yanlış   hesaplanmış
olması ve sicile öylece geçmiş bulunması sicilin doğruluğuna gölge düşür-

4nüş değildir.  Çünkü   mevzuatımıza  göre,  ölçü   krokisinin temeli   tasarruf
* krokisidir. Gayrîmenkulleri  sınırlandıran tasarruf krokisi  doğru  olması

halinde tesbît de doğrudur. Yani mülkiyet hakkı teminat altına alınmıştır.
Ölçü    değerlerindeki yapılan   hatalar onun sadece yüzölçümü gös-e

tergesini   değiştirmiştir.

Bunu yeniden ölçmek suretiyle düzeltmek her zaman için müm-
kün görülmektedir.  Güçlük,  sınırlandırması  yetersiz  olan gayrimenkul-
iere ait (çıplak sınırlı yerlerde) sınırların, plândan alınan boyutlarla ta-
yin edilmesinden başka çare bulunamıyan durumda, karşılaşılan hata-
ların  ne  şekilde  giderileceğindedir.  Yine,  gayrimenkullerin  kadastrolan-
dıktan sonra  teknik  kurallara  uymayan bir  şekilde  ifraz  görmeleri  se-
bebiyle  zeminle  pafta  arasında  doğan  aykırılıkların  nasıl  çözümlenece-
ğîndedir.  Kadastro yenilemesi için düğüm teşkil  eden nokta budur. Ze-
minle bağdaşmıyan bir  plâna göre tapu sicilinde bazı  haklar doğmuş  ve
yaşatılmıştır.  Bu hakları  bîr tarafa iterek zemindeki halihazır durumu
bir  emrivaki  kabul  etmek  suretiyle  plânların  zemine  uygunluğunu  sağ-
Iıyabilecek bîr mevzuat düşünülemez. Çünkü devletin kendine ait bir gö-
revden doğan kusur ve zararı  bîr kanunla tasviye etmesi herşeyden önce
Anayasanın  mülkiyet  ilkesiyle  bağdaşamaz.  Bu  durumun  çözümlenmesi,
ilgilileri  dinlemek  ve  gerekli  muvafakatin  sağlanmasiyle  mümkündür.
Çözümlehemiyen  anlaşmazlıkları  ise,  yargı  organına  aktarmak  gereke-
cektir.    ■■      -   -
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Bu  itibarla,  Kadastronun  toplu  olarak  yenilenmesini  sağlıyacak  bir
mevzuatın  hazırlanması  söz  konusu  değildir.  Mevcut  hatalı  durumların
düzeltilmesini  yeni  bir  mevzuat  ümidine  bağlamak,  bu  işleri  gittikçe
içinden  çıkılmaz  bir  hale  getirecektir.  Bu  konuda,  bir  mevzuatın  hazır-
lanmasına  lüzum  görenler,  mevzuatla  hangi  hükümleri  getirmeği  düşün-
düklerini   açıkça   ortaya  koymaları gerekir.

BİZE   GÖRE  ÇÖZÜM   ŞEKLİ

Dayanılacak Mevzuat : 2613 Sayılı Kanun uyarınca yapılan kadast-ro-
da lüzumlu düzeltmeler, aynı kanunun 26. ve tüzüğünün 33. maddelerine
göre yapılabilir.

K. Madde 26: Bu cetvellerin asılması şahsen tebliğ hükmündedir.
O şehir veya köyde bulunanlar tarafından yukarıki maddede yazılı müddet
içinde ve bulunmıyanlar tarafından o şehir veya köyde kadastro heyetlerinin
işleri bitinceye kadar vukuubulacak iddia ve ihbarlar ve bîr hatadan doğan
teklifler,  komisyonlarca  alâkalıların  müdafaaları  dahi  dinlenip  tetkik
edildikten  sonra  iktizasına  göre  muamele  düzeltilir  ve  karar  alâkalılara
tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu karar  .aleyhine
kadastro mahkemesine müracaat olunabilir.

* Müddet geçince cereyan edecek muamelenin ve tetkike tabi olup da
neticelenmemiş olanlardan madaasının vaziyetlerinin kat'ileştiğini gösterir
bîr zabıtname yapılarak Komisyon azası tarafından imza edilir.

Askı  müddeti  içinde müracat etmiyenlerin müracat hakları  mahfuz
olup, bunların gayrimenkulleri için yapılan muamele, hilafı, hükmen sabit
oluncaya kadar kat'İdir.

T.  Madde.  33  :  Asılan  cetvellere  o  şehir  veya  köyde  bulunanlar
tarafından askı müddeti olan 2 ay içinde ve bulunmıyanlar tarafından
o şehir  veya köyde kadastro komisyonlarının işi  bitinceye kadar vukuu-
bulacak  itirazlarda :

1— Komisyonca  evrakı müsbitesine aykırı olarak yanlış  iş yapıl
mış ise,

2■— Komisyonca evrakı müsbitesine uygun olarak tayin kılınan mül
kiyetin veya mülkiyetin gayri aynî ve şahsi hakların hilafı iddia
olunursa,

A — Eğer o gayrimenkul tedavül etmemiş veya üzerîne başkasının
bir  hakkı  taallûk  etmemiş  ise  ilgililer  dinlenerek  ve  müstenidleri  tetkik
olunarak varılacak neticeyi karara bağlar ve kendilerine bildirir.

B — O gayrimenkul tedavül etmemiş  ve fakat üzerine başkasının
aynî veya şahsi hakkı taallûk etmiş ise, komisyon taallûk eden hakka mü-
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esşir  olmamak üzere, yanlız mülkiyet iddiasını  tetkik ettikten ve her iki
tarafın müdafaasını  da, dinledikten sonra kararını  verir ve ilgililere bil-
dirir. Müddei taallûk eden hakkı kabul etmesse, bunun için asliye mahke-
mesine müracat etmesi lâzım gelir.

Komisyonun kararları aleyhine 15 gün zarfında kadastro mahkeme-
sine müracaat olunmadığı taktirde iş karara göre düzeltilir.

Komisyonlarca verilen kararlar taallûk eyledikleri gayrimenkullere
ait beyannamelerin hususi sütunlarına yazılır. Azalar tarafından imzala
nır. -

Bu  maddelere  göre,  kadastro  sırasında  yapılan  hataları  düzeltmek
mümkündür. Ancak, kadastrodan sonra tedavül eden ya da üzerinde baş-
kalarının  ayni veya  şahsi  bir  hakkı doğan  gayrimenkul Terin sicillerinde

- t düzeltmenin yapılabilmesi için ilgililerin  izni şarttır.
,     Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün  İstanbul - Kar-

,  *ta!'da yaptığı  kadastroyu yenileme çalışmaları  münasebetiyle sözü edilen
Genel  Müdürlük  ile  Maliye Bakanlığı  arasında  kadastro  komisyonlarının
yetki süreleri, diğer bir deyimle ilgililerin muvafakati veya mahkeme ilâmı
olmadıkça  siciller  üzerinde  bir  düzeltmenin  yapılamıyacagı  yolundaki
Medenî  Kanunun  935.  maddesi  karşısında,  kadastro  komisyonlarının
ka-'dastro  hatalarını  düzeltmekte  yetkili  olup  olmadıkları  noktasında,
beliren  görüş  ayrılığı  Danıştaya  intikal  etmişve  Danıştay  3  Dairesi,
15/10/1953  gün  ve  E.  N  :  53/64-  K.  No  =  53/79  sayılı  kararı  ile,
kadastrolama  sonucu    tapuya  devir  edilmiş  olsun   veya  olmasın
kadastroda   karşılaşılabi-

6   lecek hataların düzeltilebileceği görüşünü öngörmüş bulunmaktadır.  Burada
hata deyiminden kastedilen husus, gerçekten bir hakkın haleldar ol-     . ması
halidir. Yoksa, doğru sınırlandırıldığı halde ölçüde yapılan hataların veya
mikyas büyümesi dolayısiyle doğan farkların kanunda öngörülen hata deyimi
içinde düşünülmesi doğru değildir.

Düşüncelerimize göre karşılaşılacak kadastro hatalarının düzeltilme
sinde izlenecek yolu şöylece Özet I iyebi liriz.

HATALARIN   DÜZELTİLMESİ *

Hataların düzeltilmesinde iki noktayı esas alacağız. Bunlardan birin-
cisi  hatalı  kadastrolanan gayrimenkulun zemindeki geometrik durumda
bir  değişiklik  olup olmadığı,  diğeri  ise bu gayrimenkulun kadastrodan
sonra  tedavül  edip  etmediğidir.  Şüphesiz,  gayrimenkul  üzerinde  doğmuş
başkasının ayni veya şahsi hakkı da göz önünde tutulacaktır.

Öteyandan, izlenecek yol; kadastro sırasında yapılan hatalar, kadastro
mevzuatı içinde düzeltilecek,    kadastrodan   sonra tapuda, meydana gelip
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düzeltilmesi için muvafakat sağlanamıyan hatalar ise, Medeni Kanunun
935, ve Tapu Sicil Tüzüğünün 107. maddeleri uyarınca muhafızlık kana-
liyle mahkemeye intikal ettirilecektir.

Hataları bu esaslar dahilinde doğdukları  kaynaklarına göre bir ayı-
rıma  tabi tutarak nasıl düzeltilebileceklerini   izaha  çalışalım.

A) Hukyki Hatalar

1 — Kadastro   sırasında gayrimenkule   ilişkin   tasarruf belgelerinin
yanlış değerlendirilmesi veya gayrimenkulun yanlış sınırlandırılmasından
doğduğu anlaşılan hatalar; - .

a) Gayrimenkul  tedavül etmemiş   ise, gerekli   düzeltme yapılmalı
ilgililere, sonucu ve bu sonuç hakkında 15 gün içinde mahkemeye bâşvu-

"<   bulabileceği, aksihalde düzeltilmiş  şeklinin   kesinleşeceği   tebliğ edilmeli-
dir.

b) Gayrimenkul, tedavül  etmiş veya tedavül  etmemiş  olduğu  hal
de, mülkiyetine   müessir   başkasının ayni   veya   şahsi   bir hakkı   doğmuş
ise, gerekli düzeltme  için ilgililerin  muvafakati alınmalı, muvafakat sağ
lanamaması  halinde, keyfiyet, Medeni  Kanunun 935. ve Tapu Sicil Tüzü

f günün   107.   maddeleri   uyarınca   mahkemeye   intikal   ettirilmelidir.
: \ Tatbikatta hukuki hatalara çok ender rastlanmaiıdır. Bu gibi hatala-

rın tesbiti, çok kerre ilgililerin müracaatına bağlıdır.

2 — Kadastrodan sonra tapuda yapılmış hukuki bir hatanın doğru-
!    dan doğruya yargı organına  intikal ettirileceği bilinen  bir husustur.

B) Fenni Hatalar: .      .;   '   ■'

1  — Kadastro   sırasında yapıldığı   anlaşılan   ölçü,   hesap   veya   ter-
simat hataları;

a) Kadastrolanan gayrimenkulun geometrik şeklinde bir değişiklik
olmamış ise, (yani malûm ve muayyen sınırlar üzerinde bir anlaşmazlık
yoksa)  gayrimenkul  tedavül  etsin  veya  etmesin  gerekli  düzeltme
yapılmalıdır.  İlgililere sonucu ve bu sonuç hakkında 15 gün içinde mah
kemeye başvurulabileceği aksihalde düzeltilmiş şeklinin kesinleşeceği teb-
liğ  edilmelidir.  Ancak,  tedavül  eden  veya  üzerinde  mülkiyetine  müessir
başkasının ayni veya şahsi bir hakkı doğmuş gayri men küller için, yapı-
lacak tebligatlarda, yapılan düzeltme hakkında 15 gün içinde mahkemeye
başvurulmadığı  takdirde  muvafakat  verilmiş  addedileceği  hususu ayrıca,
tasrih  edilmelidir.       .

b.)    Kadastrolanan gayrimenkulun geometrik şeklinde bir değişiklik
söz konusu ise; (Arazideki sınırlar üzerinde bir anlaşmazlık yar. İse).

■ • . . • ■ ■         ■ . T &



u)Gayrimenkul   tedavül   etmemişse  gerekli   düzeltme   yapılmalı,
ilgililere, durum ve bu durum hakkında  15 gün içinde mahkemeye
baş
vurulabileceği, aksihalde düzeltilmiş şeklinin kesinleşeceği tebliğ
edilme
lidir.
v)Gayrimenkul, tedavül etmiş veya tedavül etmemiş olduğu halde
üzerinde mülkiyetine müessir başkasının aynî veya şahsi bir hakkı
doğmuş
ise, gerekli düzeltme için ilgililerin muvafakati alınmalı, muvafakat
sağ
lanamadığı  taktirde keyfiyet, Medeni  Kanunun 935. ve Tapu  Sicil
TüzüJ

günün   107. maddeleri  uyarınca  mahkemeye intikal   ettirilmelidir.
.2 — Kadastro Sonrası  Hatalar:    (Tapu fen  hataları)

Tapu fen hatalarını ikiye ayırmak mümkündür :

a) İlk kadastro, hatalı  ölçü veya tersimata dayanmakta ise, buna
* istinaden yapılan tapu fen işlemleri, kendi içinde ister doğru ister hatalı
' yapılmış olsun, yanlış sonucun menşei kadastrodan ileri geldiği göz-önün-
'   de tutularak, ana kadastro parseli düzeltilecek şekilde gerekli düzeltme
ler 1.   maddede belirtilen esaslara göre-yapılmalıdır.

b) Kadastro ölçü ve plânı  doğru olduğu  halde;
■*'  ba)  Tapu  fen  teşkilâtınca  taknik  kurallar  dışında  yapılan  bir  apli-
kasyon  sonucundan  doğan  hataların  düzeltilmesi  için,  gayrimenkul  te-
davül  etsin  veya  etmesin  ilgililerin  muvafakati  alınmalı,  muvafakat  sağ-
lanamaması halinde keyfiyet, Medeni Kanunun 935. ve Tapu Sicil Tüzü-«
günün   107. maddeleri  uyarınca  mahkemeye  intikal ettirilmelidir.

bb)  Tapu fen  teşkilâtınca yapılan  ifraz  veya birleştirme işlemle-
rinden doğduğu anlaşılan hatalar  için;  ana gayrimenkulun tamamı  veya
müfrez  parsellerden  herhangi  biri,  tedavül  etsin  veya  etmesin  gerekli
düzeltme yapılmalıdır. Buradaki hatalar, hernekadar tapu fen hataları ise
de,  bunların düzeltilmesi  muhafızlıkların yetkileri  dışında kalacağı  düşü-
nüldüğünden,  bu gibi  tashih  işlemlerinin,  kadastro  müdürlüklerine  bıra-
kılması zorunluluğu doğmaktadır. Gerekli düzeltme için, Kadastro Müdür-
lüğü  esasen  zımni  bir  muvafakat  sağlıyacaktır.  Binaenaleyh  Kadastro
Müdürlüğünce; ilgililere, düzeltme sonucu ve bu sonuç hakkında 15 gün
içinde  mahkemeye  başvurulabileceği,  aksihalde  muvafakat  etmiş  adde-
dileceklerine  binaen düzeltilmiş şeklin kesinleşeceği   tebliğ  edilmelidir.

c) Tapu fence yapılan işlemler teknik yönden yeterli olduğu halde,
bölgenin  inkişafı  sebebiyle   zemindeki  durumun yeniden   ölçülmesinden
doğan  (Ölçek büyümesi)   ilk plân ölçeğine ait tecviz dahilindeki aykırı
lıklar, gayrimenkul tedavül etsin veya etmesin doğrudan doğruya düzel
tilmelidir. Burada esasen, gerçek anlamda herhangi bir hakkın zıyaı söz



konusu değildir.
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3 — İmâr Tatbikatından doğan Hatalar :

a)  İmar parselleri,  zemine toplu  olarak (ada,  ada)  aplike  edil-
dikten sonra yeniden ölçülere bağlanmış ise, Tapu sicilinin zeminde vücut
bulan imar parseline göre tesis edildiği  göz önünde tutularak, zemin du-
rumunu  gösteren  yeni  ölçülerle  rölöve  ölçüler  arasında  karşılaşılacak
aykırılıklar  (İmar  aplikasyon hataları)  hakkında  Belediyelere  bilgi  veril-
melidir.

Hatalar düzeltilmek üzere, Belediyece ele alındığı taktirde Belediye-
nin bildireceği sonuca göre gerekli düzeltme yapılmalıdır.

Belediyece,  hataların düzeltilmesine tevessül  edilmediği  taktirde,  il-
gililerin muvafakati  alınmalı,  muvafakat sağlanamaması  halinde keyfiyet,
Medeni Kanunun 935. ve Tapu Sicil Tüzüğünün 107. maddeleri uyarınca
mahkemeye intikal ettirilmelidir.

> b)    İmar parselleri; daha önce toplu olarak zemine aplike edilmemiş
olup, istek vukuu buldukça paftadan araziye münferiden aplike ediliyorsa
imar parselasyon plânları,  her ada kendi içinde dengelenerek bütünüyle
zemine aplike edilmeli ve bu aplike sonuçları yeniden ölçülüp (rölöve öl-
çü) nihai plân tesis edilmelidir.

■ , Bu sırada, daha önce münferiden aplike edilmiş imar parsellerinin,
son aplikasyon durumu ile aykırılık göstermesi halinde, hatalar (a) fık-
rasında  belirtildiği gibi gerekli  düzeltmeye  tabi  tutulmalıdır.

İmar tatbikatından doğan hataların düzeltilmesi  için,  Belediye İmar
Müdürlüklerinin Kadastro Müdürlükleriyle işbirliği sağlamaları gereklidir.

Sonuç olarak,

Plânların yenilenme çalışmalarında temel amaç, mevzuat içinde ze-
min durumu ile plan arasında uygunluk sağlamaktır. Hiç bir düşünce ile,
bu ilkenin gereklerinden kaçınmak doğru değildir. Şüphesiz, yenileme iş-
lemi sonucunda hüsnüniyet sahibi üçüncü şahısların zarar görmeleri ha-
linde, hazine aleyhine dava açmak hakları doğacaktır.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yapılacak yenilemede uygulanacak metod ve izlenecek yolun iyi bir
şekilde tesbiti gerekmektedir. Uygulama randımanlı olmalıdır. Bu maksatla
fuzuli formaliteler bertaraf edilmelidir. Tıpkı ilk tesis kadastrosunda ol-
duğu  gibi  mahallenin  kadastrosunun  yenileceği  ilan  edilmelidir.  Ek
kararlar  ve muvafakatlar,  matbu formlar  üzerinde yürütülmelidir,  Çalış-
maların düzeninde yürütülmesi ve yeknesaklığın sağlanması  bakımından
yenileme faaliyetleri, bîr yönetmelikle düzenlenmelidir.



İlk  tesis  kadastrosu arasında tanzim edilen  tasarruf  krokileri  esas
alınmak suretiyle  yeterli  yeni  nirengi  şebekesi  ve poligon güzergâhlarına
dayanılarak gayrimenkullerin halihazır  durumları  ölçülmeli  ve buna göre
paftalar  düzenlenmelidir.  Gereken hallerde bu tasarruf  krokileri  de ihya
edilerek yenilenmelidir. Kanaatimizce bu işlemler için posta tapu memu-
runa ihtiyaç yoktur. Düzenlenecek yeni tasarruf krokileri, eskileri ile bir-
likte bir dosyada saklanmalıdır.

Binalar  tamamen ölçülmelidir.  Tasarruf  ve ölçü krokileri  arazide
ayni  anda  ayni  ekip  tarafından  düzenlenmelidir.  Tasarruf  krokilerinin
zemine aplike edilememesi halinde ise, halihazır durum ölçülmeli sonuç
eski  ölçülerden  yararlanılarak  büroda  yapılacak  incelemelere  göre  tesbit
edilmelidir. Bu gibi incelemelerde göz önünde tutulacak esas, kıyas üni-
tesi  ençok  bir.  ada  veya  sabit  noktalarla  bölünebildiği  kadar  adanın
kısımları  olmalıdır,  Paftaları  üstüste  getirerek  genel  bir  karşılaştırmaya
gidilmemelidir.

Arazide çalışacak bir yenileme ekibi 2 ilâ 3 fen memuru ve yardımcı
elemanlar ile gereği   kadar jaloncudan   ibaret  olmalıdır.

*"       ' S O N U Ç

Yenileme  alımı,  alâkalılarla  işbirliği  kurularak  zeminde  sabitleşti-
rilmiş  noktalara  dayalı  ölçülmesi,  ifraz  ve  imar  parselasyon plânlarının
zemine  aplike  edildikten  sonra  rölöve  ölçülerinin  yapılması  esas  kabul
edilmelidir. Ada köşe noktalarının betonlanması hiçbir şekilde ihmâl edil-
memelidir.  Genel  bir  deyimle,  kanunlarda  öngörülen  gayrimenkul  sınır
emniyetine önem verilmelidir.  Uygulamada nekadar güçlük çekilirse çe-
kilsin  bu esasa yönelmek mecburiyeti  vardır.  Modern tapu sicillerini
tesis etmeyi amaç güden kadastroyu yapan bütün uygar memleketler be-
lirtilen ilkeler  içinde çalışmaktadırlar.  Önemli  olan,  neyi,  niçin  yaptığı-
mızın bilinmesidir.

Konuşmama  burada  son verirken hepinize saygılarımı sunarım.

EK:    1

HATAY'IN   KADASTROSU

Burada sırası  gelmiş  iken, yerinde incelemesini  yaptığım Hatay Ka-
dastrosundan  kısaca  bahsetmek  isterim.  Hatay'ın  kadastrosu  Fransızlar
tarafından  bir  Rus  Şirketine  yaptırılmıştır.  Şehrin  havadan  çekilen  bü-
yütülmüş fotoğrafları tasarruf krokilerine, esas alınmıştır. Şirket, gayri-



menkul sahipleri  ve  Fransız Hükümeti  Teknik Yetkilileri  arasında   sıkı
bir işbirliği sağlanmıştır.

Şirket önce bir kısım elemanlariyle, parselleri arazide kırık nokta-
lara  sınır  taşları  koymak suretiyle  sınırlandırmış  ve numaralanan bu
taşlar,  fotoğraf  üzerinde  belirtilmiştir.  Parselleri  teşkil  eden bu  sınır
taşların alımı,  kurulmuş  diğer bir ölçü postalarınca yapılmıştır.  (Arazide
yapılan  günlük  işler,  hemen ertesi  günü  Fransız  elemanları  tarafından
kontrola tabi tutulmuştur.)

Parsel sınır  taşlarının lüzumu hakkında halka o tarihlerde enpoze
edilen fikir,  o  tarihten bu yana gittikçe yer  etmiş  ve bu gün için  halk
tarafından kuvvetli bir inanış haline gelmiştir.

- ,t Halen sınır taşlarının çoğu arazide mevcuttur. Ayrıca, ifrazlar sıra
sında halk, gerekli beton taşlarını kendisi sağlamakta ve sınır taşı konul
masını   ısrarla   istemektedir. .

EK:    2

'■        ' YÜZÖLÇÜMÜ TECVİZİ

Nitekim Alan, arazide ölçülen parsel boyutlarından bulunan bir so-.
nuçtur.  Demek  olur  ki,  bu  değerin sonucu  yapılan  ölçülerin  inceliğine
s bağlıdır.

Genel Müdürlüğümüzde uygulanan îzahnameye göre, tabii değerle he-
saplanan alanlarda hata sınırı

1.Grup Arazide fi =0.20 yT^ 0.00030. F

2.Grup Arazide f2 = 0.25 y ^~+ 0.00045. F

3.Grup Arazide f3 = 0.30 y~F~+ 0.00060. F
formülleri  ile ve grafik alan  hesabında  hata sınırı,

f = 0.Ö0Ö42 My F formülü ile belirtilmiştir.  Bu formüller halen uy-
gulana gelmekte olan Alman  ölçü nizamnamelerinden  aynen alınmıştır.

Bu  formüllere  göre  durum incelenecek  olursa  aynı  ölçünün,  değişik
ölçeklerde farklı alan yanılmalarını haiz olduğu görülür. Başka bir deyiş-
le, değişik ölçekler değişik sıhhatteki ölçüleri gerektirir. Bu sıhhat, ölçek
ve mesafeye tâbi olmaksızın plânda 0,2 mm olan tersîmat tecvizi için-,
dedir.
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Jeodezîk Problemlerin Çözümünde
Hesap
Makinelerinden Faydalanma

Y.
Müh.
Naım!
YILDI
Z

Giriş .
■» < • • ■  ■ ■

■  . ■        .  ■

,fi         Hesap makinelerinin her sahadaki yaygın
kullanılışına paralel olarak , jeodezik problemlerin

çözümleri için   de çeşitli imkânlar   düşünülmüş ve ,,
tatbikat sahasına konulmuştur. Bu tatbikat o kadar
pratik hâle getirilmiştir ki, en fazla   zaman alan   ve
hesabı yorucu    olan karışık   problemlerin (meselâ

geriden kestirme) çözümleri için çiftli, hattâ üçlü hesap
makineleri  tasarlanmış ve imal edilmiştir. Tekniğin

hızla  ilerlemesi devam ederek elektronik hesap
makineleri icat edilmiş, bunlara özel programlar tatbik

edilerek jeodezik problemlerin çözümü son derece
kısa zaman içine sığdırılabilmiştir. Elektronik hesap

otomatları  gitgide daha  geniş  kullanma sahaları
bulmakta, netice itibariyle çiftli veya üçlü masa hesap

maki-1 neleri yavaş yavaş piyasadan kaybolmaktadır.
Bugün bu özel makineler seri  halinde değil de sipariş

üzerine imal edilmektedir. Buna  rağmen Türkiye için
mevzu aktüelliğini kaybetmekten henüz uzaktır.

Diğer  taraftan şehirlerde arazi  ve arsa fiatlarının
durmadan  yükselmesi  daha  doğru  bir  kadastronun,
diğer  deyimle  koordinat  kadastrosunun  yapılmasını
kaçınılmaz  hâle  getirmektedir.  Bu  ise  hesap
makinelerinin jeodezik  problemlerde ne kadar faydalı
olduğunu bir kere daha ortaya koymaktadır. Hazırlanan
bu yazı serisinde jeodezik problemlerin hesap makineleri
yardımı  ile  çözümleri  kısa,  pratik  ve bol  misalle  izah
edilmekte,  böylece  tatbikatta  karşflaşılabilen  bazı
zorlukların  ortadan  kaldırılacağı  umulmaktadır.
Türkiyede çiftli ve üçlü hesap makineleri mevcut olma-
dığı ve tanınmadığı için yalnız basit ve tekli makinelerin



kullanılişi bahis mevzuu edilmektedir.

Konuya girmeden önce ilerde sık sık geçecek bazı
hesap makinesi terimlerini kısaltmak gayesiyle bunların
şematik izahlarının yapılması faydalı olacaktır.

a x b = c

.
3
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eşitliğinde a nin sabit kaldığını, b nin ise hesap makinesinde sıfırdan baş-
lıyarak gitgide çoğaldığını ve b ye geldiğini düşünecek olursak :

a değerinin  makineye getirildiği bölüm E  (Einstellung)

b  değerinin,  çarpma kolunun döndürülmesiyle  meydana
getirildiği bölüm U (Umdrehung)

c değerinin netice olarak elde edildiği  bölüm R (Resul-
tat)  adını  alır.  Bundan başka aşağıdaki  semboller  de
lüzumsuz tekrarları ortadan kaldırır :

Bir bölüme hesap işleminden önce getirilecek değer
Sıfırdan başlayarak U da meydana getirilecek değer
Netice

J daki bir değerin çarpma suretiyle başka bir değere getirilmesi
Bir hesap işlemi neticesi meydana gelen değer
Ara değer •
Değeri silmeyiniz, bir sonraki hesap işlemi için bırakınız
Virgülden sonraki hane sayısı

I.    Küçük Noktaların Hesaplanması

Küçük noktalan ikiye ayırarak etüd ve hesap etmek mümkündür :

a)     Koordinatları bilinen 2 nokta  (Poligon noktası)  üzerinde bulu-
nan noktaların hesaplanması.

Bunun  için  ölçü  doğrusu
üzerindeki  noktaların  poli-
gon  noktasına  olan  mesafe-
lerinin  bilinmesi  lâzımdır.
Başlangıç  noktasına  Pa/ ni-
hayet  noktasına  Pe diyecek
olursak  ya,  xa,  ye,  xe bilinen
değerlerdir.  Ölçü  esnasında
Pa Pe = s değeri de elde edilir.
Pa Pe nin  koordinatlardan
hesaplanan S uzunluğu

projeksiyon   deformasyonla-rı,
ölçülerde meydana gelen

hatalar v.s. den dolayı s den farkeder. Bu miktara fs dersek 36



fg — o         ' S

S = s  + f .
S2= s2 + 2s. f, + f2

s

S2—s2         • f,
fs =--------------------------:------

2s 2s

f2s
fs miktarı oldukça küçüktür,-------- ise çok daha küçüktür ve sıfıra yakın-

2s
dır. Bu suretle

1/ S2         v         1    |Ay2 + Ax2     \

2*   s ' 2   X        s '

•  *fs hata sınırı içinde kalıyorsa hesaba devam edilir. Arazinin her 3 sınıfına *
göre fs boyuna hata miktarlarını veren cetveli kadastro talimatnamelerinde
bulmak mümkündür.

Küçük nokta    hesabı için mevziî    sistemin §, TQ ölçü   değerleri önce
memleket sistemi mikyasına getirilmelidir.

, S S

bağıntısı her iki sistem arasındaki  ölçeği  gösterdiğinde,  mikyas düzeltil-s

meşine tâbi tutulan §', TQ' ise

§' t== q.§      r\ ■= q.T] .

Böylece Ps başlangıç noktası ile doğru üzerindeki her hangi bir P-, noktası
arasındaki ordinat ve absis farkları orantılı olarak hesaplanabilir.

ye —ya ye —ya Ye—ya
Ay,  =  —------. §',     =-------:—- .q.§,   = —---------.§,

S q.s . s

Ax, = -—--------. §',     =-------------.q.§,   =-------------.§,
.     S q.s s

Ayi          ye — ya ' .  ■    ,
-----------—--------------— = o = sabi t            Ay ı  =  o.§s

X*X; Xe —— Xa

------------=----------------------------------— a — sabit ÂXj  = a.§j

Pj noktasının koordinatları ise
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Cetvelin doldurulması  5 No. lı  sütundan başlar.  Önce ölçü sırasına
göre noktaların adları, sonra bilinen noktaların koordinatları yazılır ve ye —
ya ile xe — xa hesaplanır;  2  sütununa  A§  ler  sırasına  göre  kaydedilir.
Bunlar, noktalar arasındaki uzaklık farklarıdır. ye —ya  ve xe — xa yardımı
ile S hesaplanarak fs teşkil edilir, hata sınırı içinde kalıyorsa 2 sütununun
baş tarafına hesaplanan ve arazi sınıfına göre cetvelden alınan fs paren-tez
içinde not edilir, o ve a değerleri hesaplandıktan sonra gene en üst sıraya
yazılır. Hesabın bundan sonraki kısmı daha hızlı yapılabilir.

Makinede E ye o getirilir,  U ise o nun işaretine göre  toplama veya
çıkarma suretiyle s ye çevrilir. Bu sırada R de (ye — ya) ya gelir. Gelmezse
o hatalı hesaplanmıştır. R, (ye — ya) ya geldikten sonra U daki s değeri A§
ye  (37,00;  78,20;  58,20  ve  52,20)  değiştirilerek  noktalar  arasındaki  Ay
farkları R de hesaplanır ve cetveldeki yerine yazılır. Aynı şekilde xe — xa

ye Ax ler elde edilir ve



cetvele  kaydedilir.  [Ay]  =ye — ya ve  [Ax]  =  xe — xa eşitlikleri  sağla-
nıyorsa Ay ve Ax lerin hesabı doğrudur. 2 cm ye kadar fark kabul edile-
bilir, bu da cm ye yuvarlama hatasıdır. Aksi halde hesap hatası vardır.
Ay ve.Ax ler Pa nın koordinatlarına sırasiyle ilâve edilerek ara noktaların,
ve kontrol için de Pe nin koordinatları elde edilir.

Ara noktaların koordinatları, Ay ve /\x ler ayrı ayrı hesaplanmadan
daha hızlı ve birbiri arkasrna doğrudan doğruya   da bulunabilir.    Bunun
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için E ye o, R ye de ya getirilir. U ise sıfırdan s ye çevrilmek suretiyle (o
nun işaretine bağlı olarak) R de ye elde edilir. ye doğru olarak hesaplan-
dıktan sonra U daki değer §,, §2, .. §n ye çevrilir ve böylece l,2,..n nokta-
larının ordinatları elde edilir. Aynı hesap absisler için de yapılır.

Bu 2 çeşit hesaplama kontrolü sağlar. Belki de en iyisi her ikisinin
bir  kombinezonunu hesap formüllerine  geçirmektir.  Aşağıdaki  misalde
böyle bir yol seçilmiştir.

Misal : 280 ve 445 bilinen noktaları arasındaki doğru üzerinde ölçü-
len noktaların koordinatları isteniyor.

y x
• . ,     280        53735,68        26797,08 ,

,     445        53566,00        26880,69
Hesap kontrolü, Ay ve ^x ler birer atlanarak ta yapılabilir. O zaman

misale göre AyV2-i3, Ay^-ıs, Ay1Ğ-ı7,  ve Ayı8-445 hesaplanarak bütün nok-•
talar kontrol edilebilir.

Buraya kadar olan izahatta, ölçü doğrusunun bir ucunda 0,00 la ölç
meye başlandığı kabul edilmiştir. Bu, herhangi bir §a değeri de olabilir, o
zaman bütün §, ler başlangıç ölçüsüne tekabül edecek şekilde §a kadar
değiştirilir. Ters istikametteki uzantılar için § nin negatif alınacağı tabiî
dir. ' .

Kontrol formülleri :
§a = 0,00  ise     [yt] — n.ya = O. [§,] [xj

— n.xa = a. [§,]
§a * 0,00 ise     [y,] — n.ya = o. ([§,] — n.§a) [x,] —
n.xa = a. ( [§ , ]—n.§a) n, ara noktaların sayısıdır.

b)    Ölçü doğrusu dışındaki noktaların hesaplanması
Küçük noktalar, poligon doğruları üzerine dikler inmek suretiyle el
de edilmiş ise hesap formüllerinde biraz değişiklik olur. Şekilden kolayca
anlaşılacağı gibi . .....
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Bu durumda küçük noktalar 2 ayrı şekilde hesaplanır. Bunlardan bîri,
noktaların  birbiri  arkasına  ve  izdüşüm  noktalan  ile  sanki  bir  poligon
güzergâhı imiş gibi hesap edilmesidir. Hesap kademeleri misale ait şekil-
de oklarla gösterilmiştir.

y x
Pa        3 285,14        9 274,60 Pe

3 242,01         9 391,25

—   43,13       + 116,65

1 43,132 + 116,65*
d = — . (------------------------------124,30) = + 0,07

2 124,30

2 = (—43,13): 124,30 = —0,34 698
a =   + 116,65: 124,30 = + 0,93 846

Bundan sonra A§ ler  ve  ATÎ 'ar teşkil  edilir.  [A§]  = s = 124,30
ve [AT]]  = 0,0 olmalıdır.  Bu şartları  sağlayan değerler hesaplanarak
Ay ve ^'x.leri meydana getiren terimler bulunur, Ay ve /\x lerin yardımı
ile aranan koordinatlar elde edilir.

Küçük noktaların hesaplanması diğer bir şekilde daha kolay ve an-
laşılır  şekilde  yapılabilir.  Bunun  için  önce  poligon  doğrusu  üzerindeki
noktalarla doğru dışındaki noktaların ölçü doğrusu üzerindeki izdüşüm-
leri hesaplanır, yalnız bu izdüşümlere ait koordinatlar kurşun kalemle ve
satırın biraz üzerine kaydedilir.  Sonradan her nokta için  a.iQi  ve  OTQ,  he-
saplanarak evvelden bulunan koordinatlara ilâve edilir veya çıkarılır. Bu-
na ait bir misal hesap formüllerinde bulunmaktadır. Bu misalde

§a = 20,26 dır.
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rvuuınjı   luııiıuııcı ı .

§a = 0,00 hâlinde . [y'i] —
n-Ya = o [§İ] + a [Ti,] [x,] —
n.xa = o [§,] — o [T)İ]

§a   t 0,00 hâlinde
[yi] — n.ya = o.( [§,] — n.§J + a [x\{\
[Xİ] — n.xa = a.([§,] — n.§a)—o [T)İ]
Kontrol işlemi hesabın altında yapılır. Yuvarlama hatası olarak 2 cm

kabul edilebilir.

II.    Koordinat Transformasyonları

Jeodezik problemler içinde hesabı oldukça uzun süren ve yorucu olan-
lardan   birisi   de  koordinat   transformasyonudur.   Hesap,  birbirinden   az
farklı 4 ayrı şekilde yapılmaktadır, fakat esas itibariyle prensip ve formüller
aynı kalmaktadır.

a)    Genel hâlde transformasyon hesabı  =
Bir §, r\ koordinat sisteminde Pa, Pu P2, ...Pe noktaları; §a/ T)a, §ı,T)ı, §2, t)

2,  ■■• §e, îje koordinatları  ile belli  ise ve Pa ile Pe diğer bir  y, x koordinat  /
sisteminde ya, xa, ye, xe koordinatları ile biliniyorsa bu ikinci sistemde P^ P2
A.  noktalarına ait yt, xı? y2, x2... koordinatları transformasyon ile elde  edilir.
Eğer her 2 sistemde bilinen nokta sayısı 2 den fazla olursa a ve o koordinat
sabiteleri  dengelenmiş  olarak  hesaplanabilir  (1). Hesaba  yarayan
formüllerin çıkarılmasından vazgeçip sadece neticeler aşağıya alınmıştır.

fy = (ye —y3) — (ıie — T]a) A = fy (rie^-^) + fx (§e —§a)
T x   =   K Xe      <■ Xa ) ( Se         Sa ) U = ty ( Se        3a )' -(- tx \ T)e —• İQa )
s 2  ■= (T ) . - - - T , a ) 2 -+  (§ .—§ a ) 2 ; .       ;

A . O
S2' ■ . ; ' • S2 -

Hesap makinesi ile hesaplamada aşağıdaki formüller daha uygundur,

(§e—§a)   (Ye —ya) — (lQe —T)a)   (Xe —Xa)
O   = -----:----------------------------:-----------------------:-------:-------

S 2 .          " ■      ;

..(fle.— l)a)   (Ye —V.)   +   (§a— §a)   (X.—Xaj
a   = ----------------------------;-----------------------:—-—■--------------'-----------------------------------------        •

s 2 . .          • ■ .       .    ■

(1) Bak: Koordinat transformasyonu için lüzumlu sabitelerin dengeleme ile
elde  edilmesi  Grossmann,  W.:  Grunâzüge  der  Ausgleichungsrechnung
Sayfa 2*79
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Yi = y.'+ (— a.Trj. + a.Tjı) + (—o.§a + o.§!) y2
= y, + (— a.T), + a.ıia) + (—0.?, + O.§2)

ya = yn + (—a.ırin + a.Tie) -f (—0.§n + o.§e)
___________________________(Kontrol)                     _______  

x, = xa + (— a.§a + a.§,) — ( — O.TQ8 + O.K],) x2 =
x, + (— a.§, + a.§2) — ( — O.TİT + O.TQ2)

xe = xn + (— a.§n + a.§e) — ( — o.tin + o.iQe)
______,                                          ____________________  (Kontrol)  

Hesapta  büyük sayılardan  kaçınmak için  T)  ve  §  mümkün mertebe
kısaltılmalidır. Bunun için koordinatlardan yuvarlak değerler çıkarılır.

Yukarıdaki formülleri biraz sadeleştirmek mümkündür.
'  v Aîî ı= T)I   ---Tl, A§ı   =  §1 ----§a

ATf]2=1Q2 ----TQl A§2  =   §2— §1
J..............................................................................................................................................

AT)e = 1Qe ----K]« A§e  =  §e-----§n
[AT)] = r\e~T İ. (kontrol) [A§] = §. — §. (Kontrol) _

y, = ya + aAr\] + O-A§ı x, = xa + a.A§ı— o.Aî)ı
y2 = y, -f- a.AT]2 + o.A§2 x2 = x, + a.A§2— O.AT)2

ye = yn + a.Atie + o.A§8 xe = xn + a.A§e— o. ATİ.
(Kontrol) (Kontrol)

Misal : ® 53 ve © 62 noktalan her iki sistemde; © 75,® 76,© 77 ve
© 78 noktaları yalnız TJ . § sisteminde koordinatlarla bellidir. Hesap işlemi
aşağıdaki gibi yapılır :

7 sütununa noktaların numaraları, 3 ve 4 sütunlarına ise  r\n ve §n ko-
ordinatları yazılır. 5 ve 6 sütunlarına da bilinen © 53 ve© 62 noktaları-
nın koordinatları kaydedilir. © 62 nin altına Tje — -qa = —852,52; §e —
§a =  —532,35;  ye — ya =  — 862,40  ve  xe—xa =  —506,46  ve  fy ile  fx

hesaplanarak not edilir. Bundan sonra s. A. O. a ve o değerleri hesapla-
nır,  8 sütununa yazılır  ve ©  75,® 76,® 77  ve© 78 noktalarının koordi-
natlarının hesabına geçilir. Bunun için de hesap makinesinin R bölümüne
ya (ys3) getirilir. E ye a miktarı yerleştirilerek önce — Tq53 ve sonra +
TJ75 ile çarpılır. E deki değer o ya çevrilir ve önce —§53, sonra + §75 le çarpılır.
Hesap  esnasında  a  ve  o  ile  çarpılan  değerlerin  neticeleri  doğrudan
doğruya ya ya ilâve edilir veya ondan çıkarılır. Bunun için terimlerin kendi
ve  önündeki  işaretlere  çok  dikkat  etmek  lâzımdır.  Böylece y,  yani  y75

hesaplanarak cetveldeki yerine yazılır. y75, R de bırakılarak aynı iş-Jeml.e
y7&, yr? ve y78 hesaplanır ve devam edilerek y62 kontrol edilir. Hesap tutmazsa
hata yapılmıştır demektir. Aynı şekilde x ler de bulunur ve cetvele yazılır.
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Hesap makinesi kullanılırken U da önce 0000 bulunur.ve sirasiyle
a. — Tja ile çarpıldıktan sonra —-qa silinir, a bırakılır: a. ru ife çarpılır
ve U ile E silinir: o, — §a ile çarpılır ve — §a silinir, son olarak ta o, §T ile
çarpılır ve R de y, meydana gelir.

Hesabın yapıldığı tablonun    alt kısmında ise önce Ar\n == r/n— Tîn_1 >'   ve
A§n = §n —§n-ı   koordinat farkları    hesaplanır   ve noktalar   arasına ' yazılır,
sonra da son formüllere göre y, x koordinatları hesaplanır. Böylece ikinci
bir hesapla ilk bulunan koordinatların kontrolü yapılmış olur.

b)    Bir Po (TQO, §0)  noktası yardımı ile transformasyon hesabı

■  Hesapta kolaylık sağlaması  bakımından bazan bir  nokta seçilir.  Bu
maktanın eski sistemdeki t\0 ve §0 koordinatları sıfırdır (sistemin başlangıç
noktası)  veya  bütün  koordinatları  kısaltabilecek  yuvarlak  rakamlardır.
Bu takdirde koordinatların başlangıç noktası kaydırılmış gibi düşünülebilir.
Eski  sistemdeki  koordinatların  ilk  rakamları  aynı  olduğu  zaman
koordinatlardan TQ0, §O kadar bir indirme yapmak lâzım gelir. Po noktası-nın,
transformasyon işlemi esnasında ancak hesabî bir mânâsı vardır ve ıqo,
§0 koordinatları, yeni sistemdeki y0/ x0 koordinatlarından farklı olabilir.

Genel formüller :

Yo =  yB  —o.  (§ .  —§ 0 ) — a(î ] a— T)O) ■      •
Xo = Xa----------a. (§a-----------§0)   + O (îla—1Qo) .....'.
Yİ = yo + o. (§, — §o) + a (TÎİ — TİO) x,
= xo + a. (§, — §o) — o (TÎİ — TÎO)

Kontrol formülleri :

[y.] — n.yo = o. [(§, — §o)] +a.[(îîi —T*,)]
[x,]— n.xo = a. [(§İ — §o) ]— o.[(.ırı, — Î]O)]

Koordinatların  hepsi;  aynı  hesap  yüzeyi,  mikyas  ve  cihetlendirme
şartları altında ve aynı hesap şebekesinde elde edilmemişlerse PaPe mesa-
fesi her iki sistemde ayrı ayrı hesaplanır ve PaPe transformasyon ekseni
için
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boyuna hata hesapla bulunarak cetvele yazılır.    Ayrıca hata sınırı içinde
kalan fs te parantez içinde kaydedilir.

Misal (Sayfa 10 da) :

8 sütununa nokta numaraları; 2, 3, 5 ve 7 sütunlarına bilinen ko-
ordinatlar yazılır. 2 sütunundaki  ordinatlar tamamlayıcı değerlerdir.  Pa
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için en uygun olarak x 70 000,00 ve 0,00 seçilir. (r\e—-*? a ) ,  (§e— §a)/ (ys

—  ya)  ve  xe—  xa)  teşkil  edilerek  s,  .6  ve  a  hesaplanır.  Sonra  yo ve  xo in
hesabına  geçilir,  y,  ve  x,  ler  için  de  yukardaki  veya  hesap  semasındaki
formüller gereğince § ve TJ larla yo ve x0 dan istifade edilir.

c)    Koordinatlara  düzeltme getirmek suretiyle transformasyon   he-
sabı
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Aynı  projeksiyon  sistemi  içinde  geniş  bir  sahada  transformasyon
yapılacaksa veya dar bir bölgeye ait 2 ayrı  projeksiyon sistemi ile hesap-
lanmış  noktaların koordinat dönüşümü icap ediyorsa o zaman koordinat-
lara  vy ve  vx düzeltmeleri  getirilmelidir.  Bunun için  de  muhtelif  metodiar
vardır. Burada basit bir grafik metodla yetinilecektir.

Misaldeki  dönüştürülecek  noktalar  148—170—124  noktalarından
ibaret  üçgenin  içinde  kalmaktadırlar.  Bu  noktaların  koordinatları  her  2
sistemde  de  bilinmektedir.  Bütün  noktalar  küçük  bir  mikyasta  tersim
edilir. Sonra bilindiği gibi S, s / a ,  o ve Po (y0/Xo) hesaplanır. Po yardımı ile
^1124/ §124 yeni sisteme dönüştürülerek 79 211,86 ve 21 160,29 bulunur.
124  ün  koordinatları  79  212,05  ve  21  160,34  olarak  verildiğine  göre
farklar + 19 ve + 5 cm dir. Buna göre 124—170 arası 19 a, 124 — 148
arası  5e bölünür  ve bölüm noktalarından 148—170e paraleller  çizilerek
üçgen  içinde  kalan  noktalara  ait  vy ve  vx değerleri  elde  edilir.  Hesabın
emniyeti  için  düzeltme  miktarları  birbirinden  ayrı  2  kişi  tarafından
yapılır.  Bulunan  düzeltmeler  4  ve  6  sütunlarına  yazılır  ve  transfor-
masyondan elde edilen değerlere eklenir.

, Kontrol formülleri :

' \   [ys] — n.yo = o.[§,] + a.[-ni] + [vy] [Xİ]
— n.x0 = a.[§i] — o.I/n,] + [vx ]

d)    Özel halde transformasyon hesabı

Sınır  veya  ölçü  noktalarının  (eski  sistem)  koordinatlarını  bir  apli-
kasyon veya ölçü doğrusu (yeni sistem) üzerine transformasyonda a ve
o sabitelerinin hesaplanması kolaylaşır. Bu hâlde PaPe aplikasyon doğrusu
yeni  sistemde  xe —  xa =  s  olacak  şekilde  seçilir.  Bundan  başka  yeni
sistemde ya = ye (genel olarak = 0,00) alınacak olursa a ve o formülle ri
daha da kısalır.

r\e — ı?a §e — §«
.....0  = -----------------------'   a  = ---------------■------

s s

PaPe■=  S  mesafesi  ölçülmüşse  ve  bu  miktar  s  den  farklı  ise  trans-
formasyon, a ve o nun indirgenmiş değerleri ile yapılır.

(r\e — ??a).S
■  o  _ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

s3

(§8 — §J.S
a =      ---------——-

s*
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