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HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ  

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

Sahibi : .larita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adına 
. Başkan   M. Asri ÜN SÜR 

Sorumlu Müdür      : İlhan. Kaya DUMAN 

Yaym Kurulu         : A .  Turan  YILMAZ  

Ahmet FOL AT 
Yüksel AKIN N ıısret 
UYSAL İlhan Kaya 
DUMAN 

Yönetim ve . ! ; . ' '  11 ' 
Müracaat yeri        : Demîrtepe - Sümer Sok. No.: 12/2 

Yenişehir - ANKAEA ■ ® 17 95 42 

Piatı : 5 TL. Yıllık Abonesi: 15 TL. 

Dizildiği ve 
Basıldığı yer : AS Matbaası — ANKARA 

Arka dış &apak = 600 TL. 
Ön iç kapak = 5©§   » 

Arka iç kapak = 45§   » 

İç sahifeler = 4Û# '». 
Yarım sahifeler = 250   » 

1/4 sahife = 150   » 

Devamlı ilân verenlere % 20 indirim yapılır. 

-fa    Yayınlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir. ?jr    

Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın geri verilmez. 

i\- Yazı ve ilânlardaki fikirler yazarlarına aittir,. Odayı ve Dergiyi sorum-
lu kılmaz. 

it    Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir. 

it 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. 



DERGİDEN MEKTUP  ; 

Sayın Okurlarımız, 

19ö5 yılının Mayıs ayından itibaren yayınlanmakta olan Dergi-
miz 18. sayısına başarı ile ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu periyot içinde, 11. sayısına kadar yılda 3 defa olarak munta-
zam çıkarılan Dergimiz 11, sayısından itibaren Ocak, Nisan, Temmuz 
ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa çıkmaya başlamıştır. An-
cak, son yıllarda,, üyelerimizin yazı gönderme ilgisinin azalması Der-
ginin istenilen düzende yayınlanmasını engellemiş ve zaman zaman 
iki sayıyı bir arada yayınlamak zorunluluğu doğmuştur. 

Bugün, de ayni güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Yayın kurulumuz gerek yazı temini, gerekse Derginin çok yönlü 
çıkmasını gerçekleştirmek için bazı tedbirler alma çabası içine gir-
miştir. 

Şimdiye kadar ki çıkış şeklinden başka meslektaşlarımızın sos-
yal konularını da dil© getirmeyi faydalı ve sorunlu bulmaktayız. 

Dergimizde şekil itibariyle iki yön düşünmekteyiz : 

— Derginin Teknik ve Mesleki yönü, 
— Derginin sosyal yönü (Genel Konular). 

Teknik yönüyle, meslektaşlarımıza veya. mesleğimizle yakın iliş-
kisi olan diğer meslek mensuplarına faydalı olacak her türlü yazıyı 
sanmak; sosyal yönüyle de Harita ve Kadastro sektöründe çalışan 
meslektaşlarımızın, Meslekî sorunları, Ekonomik sorunları ve diğer 
yaşantılarını; başka mesleklerle ©lan ilişkilerdeki fayda ve sorunları 
dile getirmek. 
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Bilindiği gOA mesleğimiz yurdun sosyal ve Hukuki yönleriyle ol-
duğu kadar, Tarihsel ve Turistik yönleriyle de bağlantılı bulunmakta-
dır. Gerçekten, yurdun her köşesinde görev almış bulunan meslektaş-
larımız, diğer meslek mensupları ve halkın yaşantılarıyla içiçedir, 
bunun yanında, turistik ve tarihi yerleri bütün ayrıntılarıyla dergi-
mizde tanıtma olanağına sahiptirler. 

Bütün bu  oluşumlar içinde ©kuyuculara iletilecek konularımın 
bitmeyecek kadar çok ve ilgi çekici olacaktır. 

Bu düşünce açısından meslektaşlarımızın her türlü inceleme ve 
derlemelerini bize ulaştırmalarını beklemekteyim. 

İlginiz ve uyarmalarınız daha iyiye yönelmek için bize hız vere-
cektir. 

Saygılarımızla 
YAYIN KURULU 



Arsa Ofisi Kanunu ve Düşünceler  

Nazmi YILDI! ■■' 

Yurdumuzda ikinci dünya savaşından sonra foaşlıyan nüfus hareketleri 
ve bunun meydana getirdiği mesken ihtiyacının tabii bir neticesi olan arsa 
probleminin çözümü için merkezî arsa ofisi kanununun çıkarılmasını, bu 
yolda atılmış önemli bir adım kabul etmek gerekir. Batı demokrasilerinde 
köklü bir geleneğe sahip belediyelerin arazi - arsa - politikası esaslarını en 
az yüzyıldanberi bildikleri ve uyguladıkları, yurdumuzda ise böyle bir 
durum mevcut olmadığı düşünülecek olursa ,axsa ofisinin, arazf politikası-
nın en önemli araçlarından biri olarak ne kadar lüzumlu olduğu meydana 
çıkar. HaKkmda çok şey yazılan ve konuşulan bu müessesenin, mevcut şe-
hircilik mevzuatına istinaden en iyi bir şekilde işleyebilmesi gayesiyle, 
Türkiye'de arsa politikası konusunda karşıla§tırmalı araştırma yapmış bir 
kimse olarak bazı düşüncelleri, dilek ve temennileri ortaya koymak isterim. 

Arsa Öfisi'nin döner sermayesinin temini, örgütlenmesi ve eleman teda-
riki için geçecek zaman zarfında, imar mevzuatının düzene konulması ga-
yesiyle öngörülen tedbirlerin (mesken kanunu ve imar kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarıları, metropoliten plânlama 
kanunu tasarısı, arsaların kademeli vergilendirilmesi, belediye hudutları 
dışındaki arazilerin kontrol altına alınması ve II. Beş Yıllık Kalkınma Plâ-
nında tasarlanan tedbirler) kanunlaşması temenni edilir. Ancak, bu suret-
ledir ki, 1164 sayılı kanunun hedeflerine yavaş yavaş ulaşmak; mümkün 
olabilir. Buna rağmen, tasarlanan tedbirler kanunlaşmadan da bazı im-
kânların iyi kutllamlmiası veya araştırılması, Ofisin görevlerinin çabuklaş-
tırılması ve kolaylaştırılması yönünde nisbeten faydalar sağlar. Bu imkân^ 
lar şöyle sıralanabilir: 

1 — Arsa Öfisi'nin faaliyeti, bilhassa İmar Kanununun 47 nci mad-
desinde tanımlanan belediyelerin gelişme sahalarının içinde olacaktır. 
Bahsi geçen bölgeler için İmar Kanununun 40 mcı maddesi geçerlidir. Be-
ledî alt yapı tesislerine yapılacak masrafların tahsili veya bunların, arsa 
temini, harita alımı ve plânlama giderlerine ilâvesi, bu maddeye göre 
% 100 olarak hesaba katılmalıdır. 1948 tarih ve &237 No. lı Belediye Gelir-
leri Kanununun, şehircilik yönünden yapılan beledî alt yapı tesisleri gi- 

*   Dr. ¥. Müh, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi öğre-
tim iyesi 
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derlerinin arsa sahiplerinden (en fazla 1/3 kadarının) alınmasını bir be-
lediye geliri olarak öngören 13 üncü maddesi, bahis konusu bölgelere uygu-
lanamaz, çünkü bu madde bir imar plânını öngörmemekte ve belediyelerin 
imar hududuı dışı veya gelişme bölgeleri için hükümler ihtiva etmemekte-
dir. Böylece arazi temini, harita alımı, plânlama ve beledî alt yapı gider-
lerinin tamamı, arsaları imar edecek kimselerden alınabilir veya arsaların 
kiraya verilmesinde bu giderlerin tutarı gözösıüıne alınır. Böyle bir du-
rumun bilhassa ilk yıllarda Arsa, Ofisi için nekadar faydalı olduğu belli-
dir. 

2 — Arazi temini içim, kanunda yazıldığı gibi, önce serbest alım, sonra 
şuf'a hakkı ve nihayet kamulaştırma yoluna başvurmalıdır. Şuf'a hakkı ile 
arazi teminine fazla ümit bağlamamak gerekir. Çünkü şuf'a hakkı, spe 
külatif toprak fiatlârının hâkim olmadığı yerlerde iyi netice vermektedir 
Nitekim, arsa spekülâsyonunun Türkiyeden daha az hüküm sürdüğü Batı 
Almanya'da, moderni ve hemen hemen eksiksiz şehircilik mevzuatı bulun 
masına rağmen şuf'a hakkı, beklenen neticeyi vermemiştir. Bu yoldan ara 
zi temin edilemediği takdirde son çare, (ultîma ratio) olarak en uzun süren 
pahalı ve mülkiyet hakkına ağır müdahalede bulunan kamulaştırma yolu 
na başvurmalıdır. 

3 — Arazi temini için kamulaştırma yolu seçilirse tazminat bedelinin 
tayininde mevcut imkânlardan daha iyi netice almak çareleri araştırılmalı 
dır. Birçok el değiştiren taşınmaz malların spekülatif fiattarınm önlt; anesi 
gerekir. İstimlâk Kanunu bu gaye ile 11 inci maddesinde şu hükmü getir 
miştir : «Kamulaştırmayı icap ettiren imar ve kamu hizmeti teşebbüsünün 
sebep olacağı kıymet artmaları ile mutasavver kullanma şekillerine göre 
getireceği kâr kıymet takdirinde nazara alınmaz.» Fakat bu önemli hüküm, 
aynı   maddedeki bir fıkra ile önemini kaybetmektedir.   Bu fıkra şöyledir: 
«Taşınmaz malın emsalinin    kamulaştırmaya tekaddüm eden    tarihteki 
alım ~ satım rayici kıymet takdirinde esas tutulur.» Arsaların spekülatif de 
ğerlerini, Anayasanın bahsettiği hakiki değer olarak formüle eden bu hü 
küm,    Anayasa Mahkemesinin 18.3.1963 tarih ve 1963/10 - 1963/81 sayılı 
kararı ile de maalesef tasdik edıilmiştir. Kamulaştırma bedellerinin taham 
mül edilebilecek bir seviyeye indirilmesi gayesiyle   Anayasanın bahsettiği 
«hakîki değer» deyiminin yeniden tarif edilmesi veya İstimlâk Kanunun 
da buna uygun değişiklik yapılması için harekete geçilmesi temenniye de 
ğer. 

4 —İmar plânları ilk defa veya yeniden hazırlanan beldelerde kamu 
laştırma işlemlerinin imar tatbikat plânından önce yapılması büyük fay 
dalar sağlar. Çünkü, nâzım plâna göre kamulaştırma yapılabilmesi hükmü 
(İmar Kanunu madde 27 a) arazi politükası bakımından büyük önem taşır. 
Bu imkân Federal Alman şehircilik mevzuatında bile yoktur. Yurdumuzda 
şimdiye kadar uygulanmamış olan bu hüküm, arazisinin, fiatlar spekülatif 
seviyeyi bulmadan Arsa Ofisi'nin eline geçmesini mümkün kılabilir. 
•  ■ 5 — İmar plânlarının, mutlaka kadastral sınıfları ihtiva eden topoğ-

rafik haritalara istinadıen hazırlanmasının çok faydası vardır.   Bir imar 
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bölgesine ait bütün taşınmaz malların kamulaştırılması her zman müm-
kün olmayabilir. Kadastro sınıfları bu bakımdan imar plânlarının yapıl-
ması ve uygulanmasında mühim rol oynarlar. 

6 — İmar plânlarının hazırlanmasında,  plan bölgesindeki taşınmaz 
malların hepsinin Arsa Ofisi'ne geçmemiş olması halinde İmar Kanunu 
nun 42 nci maddesine istinaden hamur işlemi (arsa düzenlenmesi) imkân 
ları araştırılmalıdır. Her nekadar bu maddedeki, taşınmaz mallardan alı 
nacak % 25 e kadar bedelsiz iştirak payı hükmü. Anayasa Mahkemesinin 
22.11.1963 tarih ve 1963V6Ö - 1963/2,78 sayılı kararı ile kaldırılmış ise de, 
bu durum, arsa düzenlenmesinin yapılmasına engel teşkil edemez.    Ha 
mur işleminin temel prensibi olan (malikin taşınmaz malının değerinde 
arsa düzenlenmesinden önce ve sonra bir fark olmamalıdır)    hükmünün 
uygulanmasına, bahsi geçen karar zaten karşı değil,   bilakis bu prensibi 
dolaylı olarak savunmaktadır. Binaenaleyh yapılacak iş, taşınmaz mal 
ların değerlerini hamur işleminden önce vo sonra   İstimlâk Kanununun 
11 ve 12 inci maddelerine göre takdir ettirmektir. Aradaki fark para öde 
mesi şeklinde denkleştirilmelidir. İmar Kanununda, bahsedilen hususlar 
açıkça belirlenmediğinden buı teklifin tatbik İmkânlarını araştırmaik te 
menniye değer. Böyle bir sistem imar plânlarının hazırlanmasında plân 
lamayı yapana bir çok yönlerde elastikiyet temin eder, diğer bir deyim 
le plân, uygulamasını sağlar. 

İştirak payları, arsa olarak eski malike tahsis edilen taşınmaz mal 
için 1 - de açıklandığı şekilde tahakkuk ettirilmelidir. 

7 — Arsa Ofisi Kanununun 13 üncü maddesinde bahsi geçen değeı 
artışları problemi,    şehircilik mevzuatının en karışık ve şimdiye    kadar 
hiçbir ülkede çözülemediği bir sorudur. Bir imar bölgesinin çok uzakların- 
daki taşınmaz mallar bile plânlama dplayısiyle kıymet artışından faydala 
nabilirler. Böyle bir durumda imar bölgesinin ne kaıdlar uzağındaki taşın 
maz mallar ne zaman ve hangi ölçüde kıymet artışı dolayısiyîe vergilendi 
rilecektir ? Teşkilâtlarını tamamlamış batı Avrupa ülkelerinde bile bu so 
run komplikasyonlara yol açmaktadır. İngilterede ilk denemenin menfi ol 
duğu bilinmektedir. İkinci denemenin ne netice vereceği henüz belli değil 
dir. Batı Almanyada ise böyle bir sistem mevcut değildir. 

Kamu yatırımları ile meydana gelen değer artışlarının özel bir du-
rumu, 1948 tarih ve 52,37 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16 ncı mad-
desinde «şerefiye» olarak hükme bağlanmıştır. Bir gelir değil, fakat şehir-
cilik tedbiri olarak ele alınması temenni edilen bu konu için değer artma-
sına ait kıymetlendirmeler tadilât komisyonları tarafından değil, fakat 
İstimlâk Kanununun 11 ve 12 inci maddelerine göre yapılmalıdır. Böylece 
birçok şikâyetler de minimuma inditrilebilir. Ayrıca tesbit ve tahakkuk et-
tirilecek fazla değer artışları (eğer plânlama Arsa Ofisince yapılmışsa) 
bu ofise ait olmalıdır. 

8 — Nihayet arsa politikası eğitimi görmüş harita, inşaat mühendis 
leri ve mimarlara (alfabetik olarak sıralanmıştır) arsa ofisinde yer ver 
mek tatbikatta musibet neticeler alınması için başvurulacak tedbirler ola 
rak düşünülebilir, 
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Nirengi ?e bir Avrupa Nirengi Ağı düşüncesinin 

geçirdiği aşamalarr)
 

Hazırlayan : Çeviren: 

B. WOLF [1] Ahmet ARSOY [2] 

Bugün meslek çevrelerinde günün konusu olan Avrupa Nirengi Ağının, 
şimdiki durumuna ulaşıncaya kadar yapılan, geçmişteki gelişme hamlele-
rini incelemek istiyorsak, bu geniş çaptaki projenin gelişmesini besleyen 
kökleri açığa çıkarmak için, çok gerilere dönüp, Avrupada kurulan nirengi 
ağlarının geçirdiği aşamaları mukayeseli bir şekilde gözden geçirmemiz 
gerekir. Görülür ki bölgeler arası, uluslar arası, nirengi sistemi düşün-
cesi, ilk nirengi ağı kurulmaya başlandığı andan başlamış ve her geçen 
gün güç kazanmıştır. 

Hollandadaki en yeni incelemelere göre (1), bugünki anlamda nirengi 
kurma fikrinin bulucusu, zannedildiği gibi SNELLIUS (= Willebrord 
SNEL van ROYEN, 1580 - 1-626) değil, Gemma PRISIÜS (1508 - 1555) ol-
muştur. Sonra, daha SNELLIUS Hollandada tanınmış nirengi ağını ku-
rarak (Eratosthenes Batavus)** olarak alkışlanmadan önce, Tychc 
BRAHE (1546 - 1601) Sunda Bogazı'nı (Danimarka ile İsveç arası) jeode-
zik olarak bağlamak amacı ile 55 açı ve 11 noktadan meydana gelen önemli 
bir nirengi ağı kurarak ölçülerini yapmış ve hesaplamıştır.. Snellius za-
manında dürbün artık bulunmuştu fakat ilk 1640 da faıgilterede kullanıl-
maya başlayan gözleme düzeni (kıllar şebekesi) 1608 de henüz düşünülme-
mişti. Basit uygulama düzenlerine uygun olarak bu çalışmalarda ortalama 
açı hatası ± 2' ile ± 6' arasında değişmektedir. Bu çalışmalarda, ilk 
ERATOSTHENES'm başlattığı,    dünya boyutlarının hesaplanması amacı 

■■■jMMm... .......... mffiTOiiBiırf*» .................... .<t-nn.it «-«■   i 
[1] ORD. PROF. Dr. ING. Bonn üniversitesi, Teorik Jeodezi Enstitüsü Di-

rektörü 
121 Doç. Dr. Y. Müh., İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

öğretim Üyesi ( *) Konferans, Z& Mayıs 1969 da İstanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık 

Akademisi*nde verilmiştir. 
(**) Hollanda Eratosthenesi manasına grelmektecilr. Biliniip gibi Eratost-

.   faenes, İskenderiye ile Assuan arasında yaptığı ölçülerle dünyanın bo-
yutlarını ilk bulan bilgindir.   (Çeviren) 
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ele alınmış, fakat ta değerlerin 1525 de FERNEL'in bulduğu değerlerden 
daha hassas olması gereği ön plânda tutulmuştur. Bilindiği gibi Fernel, 
Paris ve Amiensteki astronomik gözlem noktaları arasını kendi yolcu ara-
basının teker dönme sayısından çıkarmıştı. 

O zamanlar nirengi ağlarının sadece meridyen yayı boyunu hesapla-
mak için değil, ayrıca harita yapımında da düşünüldüğünü, 1620 de 
SCHICKHARDT tarafından Württenberg>de pratik amaçlar için kurulmuş 
olan nirengi ağında görmekteyiz. Schickhardt, aynı zamanda ilk hesap 
maMnasının bulucusu olarak ta taktirle anılmaktadır. 

Dünya ölçüsü amaçlan ile kurulacak nirengi Ağlarında fazla hassasi-
yet istenmesi halinde, böyle Mr ağın mümkün olan en büyük enlem far-
kında kurulması gerektiği gerçeğinin artık tanındığı, bu amaçlar için ku-
rulan daha sonraki nirengi ağlarında açıkça farkedilmektedir. Böylesine 
nirengi ağlan ise ulusal sınırların ötesine uzanmayı da zorunlu kılar. Bu 
tip çalışmalara örnek olarak Fransızların çalışmalarını gösterebiliriz. Bun-
lar : PICARD'IN meridyen ölçüsü (1669), Laponyada (1736/37) ve Pe'ruda-
ki (1735/44) Fransız meridyeni ölçüleridir. Bu zaman aynı zamanda büyük 
çaptaki düşünürlerin yaşadığı bir zamandır. Bu bilginlerden sadece bir-
kaçı, MAUPERTTUS (1698 - 1750) CLAIRAUT (1713 - 17Ö5), LAPIACE 
(1749 - 1827) ve LEGENDRE (1752 - 1833) dir. Yine aynı zamanlarda 
Fransızlar kendi memleketlerinde de sistematik bir şekilde meridyen ve 
paralel daireleri boyunca uzayan, kafesler biçiminde çerçeve ağlan kur-
muş ve ölçmüşlerdir. Bu tarz nirengi Ağlan daha sonraları - USA ve 
UdSSR de dahil olmak üzere - başka birçok millet tarafından örnek ola-
rak alınmış ve hatta 196© de bitirilen Avrupa Nirengi ağının ilk kez den-
gelenmesinde de model olarak! kullanılmıştır. 

Bir Avrupa Nirengi Ağı kurulması fikrinin gerçek doğum saati ise daha 
sonralan C. F. GAUSS'un (1777 - 1055) şu düşündürücü sözleri ile çalmış 
oluyordu: (2) 

«Günün birinde Avrupanm bütün rasathanelerinin trigonometrik ola-
rak birbirleri ile bağlanmış olacağını düşünmek herhalde çılgınca bîr gö-
rüş değildir».. 

Bu görüş açısından bile OATTSS'ıın bu amaca kendisini vermişliğini 
görmek herhalde mümkündür. Kendi eseri olan «Hannover Meridyen öl-
çüş» nü gerçekleştirmek, şebekeyi kuzeyde Danimarka şebesi ile bağlamak 
için keşif ve rasat işleri gibi yorucu arazi çalışmalarından da kaçmmamış; 
daha sonra komşu Kurhessen'de talebesi OERLING'in çalışmalarında onu 
desteklemiş ve aynca Hannover Nirengi Ağmın, KRAYENHOFP'un kurdu-
ğu Hollanda nirengi ağı ile bağlantısının sağlanmasında ön plânda çaba 
göstermiştir. Bu çalışmalan izleyen BESSE'in (1784 - 1846) «Doğu Prusya 
Meridyen ölçüsü» de Rusya ile bağlantının sağlanmış olması yönünden de, 
Gauss'un amaçlarını gerçekleştirme yolunda bir çalışma olduğu söylene-
bilir. Daha sonraki BAEYER'e (1744 - 1885) borçlu olduğumuz orta Avru-
pa Meridyen ölçüsü (1862), sonraları «Avrupa Meridyen ölçüsü» ve 1866 da 
ise «Enternasyonal yer ölçüsü» olarak geliştirilmiştir. Bu çalışmalar için 
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kurulmuş olan    organizasyon yerini 1. dünya savaşından sonra    «Uniors 
GĞodeSİque et Geophysique Internationale» örgütüne bırakmıştır. 

BKSSEL'in ayrıca nirengi ölçülerini daha o zaman, bugün «Korelas-
yonlu ölçüler dengelemesi» adı altında (TİENBRA'nm I. standart problemi) 
yeni. bir buluşmuş gibi gösterilen aynı kesin dengeleme metoduna göre 
dengelediğini de görmekteyiz. İsviçre, Avusturya - Macaristan, Prusya ve 
daha başka devletler de BESSEL'in dengeleme metodunu uygulamışlardır. 

Daha geçen yüzyılın ortalarında kafesler teşkil eden çevre şebekeleri 
uygulamalarına karşılık, noktalar arasında çapraz rasatlarla bağlantı sağ-
lanması ve bu suretle şebekenin kuvvetlendirilmesi şeklinde, yüzey nirengi 
âğlarının kurulması fikrinin doğmuş olması ilgi çekicidir. Bu uygulama 
yöntemi ile, sıhhatliliği en yüksek derecede sağlanmış bir nirengi ağı kur-
ma amacı, sezilmektedir. Diğer yönden böyle bir ağ çok sayıda ölçü işleri 
gerektirmektedir. A. NAGEL'in (1821 - 1003) bu foiçimıde kurduğu Saksen 
Kırallığı Nirengi Ağı, kalitesi, işlerin yapılış tekniği ve matematik pren-
siplere uyması yönünden örnek olarak gösterilebilecek bir eserdir. 

A. ANGEL'e çalışmalarında, uluslararası jeodezik çalışmalarda birli-
ğin sağlanmaıs için itici çabaları, bilimsel yol göstericiliği ve çalışmalarda 
koordinasyon sağlanmasına önayak olması nedeniyle mesleğimiz toplulu-
ğunun şükranla anacağı HELMBNT, asistanlık yapmıştır. HELMKNT uzun 
yıllar Postdam'da ulaslararası dünya ölçüsü bürosunun direktörlüğünü 
yapmış, «Yüksek jeodezinin fiziksel ve matematiksel teorileri» isimli ese-
rinde, bir Avrupa Nirengi Ağı rasatlarının indirgenmesi ve dengelenmesi 
için ana esasları büyük çapta geliştirmiştir, öte yandan «Genel Konfe-
ranslar» için hazırlamış olduğu «Haberler» de, daha o zaman, bugün tanı-
dığımı/ biçim ve büvüklüğüne uygun bir Avrupa Nirengi Ağı teklifi bu-
lunmaktadır. HELMERT'în tasarladığı bu modellerde, devletler sınırların-
da müşterek noktaların önemi belirtilmiş, uluslararası Şakul Sapması Sis-
temini hesaplamakla ölçülerin elipsoid yüzüne indirgenmesi için nümerik 
işlemlerin esaslarının ortaya konulması denenmiştir. HELMERT bu arada, 
daha başka esaslar yanında, şakul sapması değerlerinin belirtilmesi için 
birbirine bağlanmış jeodezik ağların sadece yaklaşık olarak hesaplama-
larına ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Bu görüşe daha sonraları PREY ve 
HOPFNER'de de raslanılmaktadır. 

O vakitler Avrupa Nirengi Ağının dengelenmesi henüz gerçekleşeme-
mişti, buna karşılık her devlet kendi sınırlı amaçlarına uygun olarak, çok 
kerö istekleri kısmen karşılayabilecek dengeleme metodlan ile yetinerek 
kemdi ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapmışlardır. Prusya Devlet 
Harita dairesinin uyguladığı ve daha sonraları birçok mahsurları ortaya 
çıkarılan zorlama bağlantıların uygulanması metodu İle dengeleme, böy-
lesi çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. 

İlk 1945 sonrası, Avrupa Nirengi Şebekesinin dengelenmesi için gerekli 
şartları getirmiş ve Amerikanın teşviki ile, önce Orta Avrupa Nirengi 
Ağının Almanya'da dengelenmesi ile işe başlanmıştır. Bu ağ, Kuzey Niren-
gi Ağı'na benzetilerek, çevreleyen bir ağ şeklinde alınmış ve izdüşüm yü- 
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zeyi olarak da Enternasyonal Elipsoidi kabul edilmiş, elipsoidin dünya yü-
zeyine göre konumu ise, o vakte kadar orta Avrupa'da yapılan astromik 
ölçülerle belirlenmiştir (3). Bu sistem «1950! Avrupası» adı altında tanıtıl-
mıştır. Daha sonraalrı Orta Avrupa Nirengi Ağma dayalı olarak bir Batı 
ve bir de Doğu Avrupa fJirengi Ağı dengelenmiş, dengeleme bitirildikten 
sonra bütün bu ağlarda bulunan astronomik istasyonlar için şakul sapma-
ları hesaplanmıştır. Bu değerler toplanarak ilk 1957 de, sonra 1967 de yeni-
den «Association Internationale de Geodesie» tarafından Pariste yayımlan-
mıştır. Daha sonraları Orta Avrupa Nirengi Ağına dayalı olarak bir Batı 
bağlı olup en geniş alanı kapsayan bir şakul sapması sistemini içine alan 
yegâne jeodezik sistem anlaşılmaktadır. 

Henüz bu çalışmalar yapılırken daha 1950 sıralarında, bu ilk dengele-
meyi ikinci bir dengelemenin izlemesi kararlaştırılmıştı. Ancak bu ikinci 
dengelemede matematik ve dolayısıyle fonksiyonel modelde önemli yapı 
değişiklikleri düşünülmüştür. Eski modele kıyasla düşünülen düzletmeler : 

a) Kafes şeklindeki çevreleyen ağlar yerine, eğer ölçülmüş hazırda var 
sa, alanı dolduran ağlarm alınması, 

b) Şakul sapması ve jeoid yükseltilerinden dolayı, elipsoide yapılacak 
indirgemelerin kesin olarak dikkate,alınmasa, 

c) İstasyon dengelenmesi yapılmış doğrultular arasındaki bağlılıkların 
(Korelasyon)   sonucu etkileyecek durumda olmaları halinde tam olarak 
hesaplamaya sokulmaları, 

Hesaplama yönteminde HELMERTln teklifleri esas alınmaktadır (5). 
Bu tekliflere göre, her devlet kendisini ilgilendiren ağların ölçülmesinden 
başka, dengelemede normal denklemlerin kurulması ve çözülmesinden de 
sorumludur. Paka.t bölgesel ağların dengelenmesinde uygulanacak özel bir 
dengeleme metodu ile, neticelerin birleştirilmesi halinde, bu ağların hepsi-
nin birlikte dengelenmesi ile bulunabilecek sonuçları aynen bulmak müm-
kün olacaktır. (*) 

Bu ağın bilimsel ve pratik önemi, yeni gelişmelerin etkisiyle, özellikle 
peyk jeodezisinin getirdiği yeniliklerden, örneğin Avrupa Peyk Nirengi 
Ağından dolayı azalmamıştır. Aksine peykler metodunun hangi ölçüde uy-
gulama yeteneği olduğu hakkında bir yargıya varabilmemiz, bu metodla 
elde edilecek neticelerin «Avrupa Nirengi Ağı» değerleri ile karşılaştırma 
yapılması ile açığa çıkacaktır. Büyük bir ihtimalle bu her iki sistem, (Kla-
sik ve peyk nirengi ağlan),, teklif edildiği gibi, Avrupa'da günün birinde 
tamamen birleştirilecektir, (6). 

(*) Yazarın % Harâran 1969 €a verdiği «Hesaplama metoilan ve çalışmala-
rın bııgüitki durumu il® Avrupa Nirengi Ağı» isimli konferansı ile kar-
şılaştırınız. 
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Avrupa Peyk Nirengi Ajjıf - Metotlar m 

çalişmaiariîi bngünkü durumu (*}
 

Hazırlayan: Çeviren: 

H. WOLF [1] Ahmet AKSOY [2] 

Avrupa Peyk Ağı için, «Association İnternationale de Geodesie» bün-
yesinde kısa süreden beri (1964), Batı Avrupa ve Doğu Avrupa alt komis-
yonlarına bölünmüş bir komisyon kurulmuş bulunmaktadır. Bu komisyo-
nun görevi, uluslararası çalışma birliği içinde, Avrupa peyk Jeodezisi yolu 
ile yeter çoklukta sabit noktalar (Nirengi noktaları) kurmak, bu çalışma-
larda uygulanacak metotları incelemek ve tartışmak ve birlikte çalışmayı 
organizasyonla ilgili tedbirlerle teşvik etmektir. Batı Avrupa Grubunun 
Prezidenti Tuğ General KELSEY1 (Londra) ve doğu Avrupa alt komisyo-
nunla ise Bayan Dr. DOBAVZEWSKA (Varşova) dır. 

Başlanan çalışmaların ikinci bir amacı, bir jeodezik Dünya - Peyk ağı 
bağlantısını yapabilmek için, Avrupa sisteminden dünya sistemine sokula-
cak noktaları seçmektir. Günümüzde USA ve UdS&R tarafından ayrı ayrı 
ortaya atılmış ve çalışmalarına bağlanılmış dünya sistemleri vardır. 

1. Başlangıçtan bu yana. uygulanan metotların genel görünüşü : 

Jeodezi Biliminde istenen hassasiyetler dikkate alınarak, az hassasi-
yetti metodlar, meselâ doğrultuların ± 20" - ± 50" incelikle elde edilebil-
diği Eadyoteleskop veya Enterferometre - Prensibi (Minitrac) metodları 
burada açıklanamayacaktır. Jeodezik hassasiyet ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde olan metodlar : 

a) Arkalarındaki sabit yıldızların da birlikte alındığı peyk fotoğraf-
ları yardımı ile doğrultu tayinleri, 

<*) 3.6.1969 €a İstanbul. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 
konferans olarak verilmiştir. (Bazı bölümler, 31.5.1969 da Teknik Üni-
versite İstanbul - Taşkişla'da verilen konferanstan alınmıştır, 

[1] ORÎ>. PROF. Dr. ING. Bonn üniversitesi, Teorik Jeodezi Enstitüsü Di-
rektörü 

[£] Boç. Dr. ¥. Müh., İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
öğretim Üyesi 
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b) Elektronik uzunluk ölçüleri    (Meselâ «Secor»), bilhassa yeni LA- 
SER - Prensibine göre ölçmeler, 

c) Doppler - Prensibine göre uzunluk farklarının ölçülmesi. 

Avrupa Peyk Ağı çalışmalarında çoğunluklara a) da, söylenen metodlar 
uygulandığı için yazımızda bu metodu kasaca açıklayacağız. 

1. 1. Peykler 

Yalnız güneş ışığını yansıtan (örneğin balon biçiminde kılıfları ile) 
peyklere «Pasif peykler» denir. «Etchıo I» (Uçuş yüksekliği yaklaşık 1500 km). 
«Echo II» (1200 km) ve «Pageos» (4200 km) pasif peyklerdendir. Buna kar-
şılık «Aktif Peykler», Doppler - ölçülerinde olduğu gibi, ışık sinyalleri ve-
ya sabit frekanslı sinyaller yollarlar. Meselâ «Anna I» (10G0 km), «Geos 
B» (1400 km) aktifdirler Pasif peykler yalnız güneş batarken veya doğar-
ken gözlenebilir (Yani akşam ve sabah ikişer saat). Bunun dışında bu 
peyklerin yansıttıkları ışıklar suni olarak kesik kesik ışıklar haline sokul-
malıdır. Bu durum, alım kamaralarında dönen ve kısa zaman aralıkların-
da onjektiften ışık geçiren bir kapakla sağlanır,. Ayni anlarda alım yaparı 
gözleme duraklamadaki kamaraların kapakları senkronize edilmiş olmalı 
veya çalışma zamanları tam birbirlerine uydurulmuş olmalıdır. Yeni bir 
olanakla pasif peykler, bir gözleme noktasından LASER - Işınları ile ay-
dınlatılıp aktif hale getirilmektedirler. 

1.2 Alım -   Kameraları 

Bunlar ya sabit olarak yatay durumda kurulurlar »yahut ta sabit yıl-
dızları izleyebilmek için ekvatoriyal biçimde monte edilirler. Kameralar 
ayrıca 

a) Balaştik kameralar (iMeselâ Wild BC4, ZEİSS - Kamerası, BAKER 
- NTJNN kamerası ve Fransız ING - Kamerası) 3ö° ye kadar resim açılı ve 
30 cm den 100 cm ye; kadar odak uzaklıklı 

b) Işık şiddeti büyük olan ve ©0 cm ye kadar odak uzaklıkla SCHMIDT 
- Aynaları olmak üzere kısımlara, ayrılırlar. 

Doğrultuların fotoğrafik tayinlerinin ± l"den daha hassas yapılmala-
rına çalışıldığı için her alımda zaman hatasının ± 1 sman. den daha kü-
çük tutulması amacı ile Quarz saatları biçiminde zaman kayıt aletleri kul-
lanılmaktadır. 

1. S Fotoğraf malzemesi 

Alım genellikle fotoğrafik cam plâkaları (Yalnız BAKER - NUNN ka-
merasında makaralı film) kullanılmaktadır. Peyk alımlarından önce ve 
sonra yıldız izlerinde kesinlikle yapılarak çoğu zaman 200 e kadar yıldız 
ve 400 e kadar peyk sinyallerinin resimleri alınabilmektedir («Pre - and 
POST - Calibration»), 
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İ. 4 Plâkalara, değerlendirilmeleri 
Değerlendirmeler genellikle iki durumda, bir (Mono-) kompâratorda 

yapılır, ölçü değerleri delikli kartlara geçirilir. Ayrıca alım esnasındaki za-
man ölçüleri ve kamera ekseninin doğrultusu için yaklaşık değerler de yi-
ne bu kıymetlendirmeler içinde incelenir. 

1. 5 İndirgemeler 

Komparatorda ölçülen değerlere, komparator hatalarından, ölçü ka-
meralarının iç cihetlendirmelerindeki değişmelerden, refrakslyondan, re-
sim hatalarından ve peyk yüzündeki yansıma noktasının peykin merkezine 
indirgendiği «fazen Koreksiyonu» denilen sebeplerden dolayı düzeltmeler 
getirmek gerekir. Düzeltmenlerin bir kısmı özel bir dengeleme ile yıldız 
resimlerinden yararlanılarak bulunur. Bu düzeltmelere bir de zaman sin-
yalleri ve ışığın yayılma hızları nedeniyle zaman düzeltmesi eklenir. Ay-
rıca yıldızlarda öz hareketlerin, Prezesyonun, Nutasyonun Aberasyon ve 
kutup salınımlarımn da dikkate alınması gerekir. 

1. 6 İstasyon değerleri 

Bu değerler, Bektasensiyon ve saat^ açısı veya ekvatorial koordinat siste-
minde doğrultu kosinüsleri ile ifade edilen, peyk ışınları için toposentrlk 
doğrultu değerleridir. Bunlar ya her ışık sinyali için ayrı» ayrı, veya plâka-
daki peyk izleri için dengeleyen bir eğri bulunarak her plâka için (Yani 
ortalama bir noktaya göre) ortalama bir değerde toplanmış olarak bulu-
nur. 

Bu değerlerin bulunmasında iki metod söz konusudur : a) «Fotogra-
metrik metod». Bu metodda resimde çıkan bütün yıldızlara toptan pas nok-
tası olarak kullanılırlar, b) «Astronomik metod». Bu metodda ise her peyk 
noktasına yakın olan yıldız resimleri enteryolasyona esas olurlar. Bu me-
todlardan hangisinin daha uygun olduğu henüz tartışma konusudur. 

1. 7 Ağların hesaplanması 
Ağların hesaplanması üç boyutlu ağ dengelemesi yönteminde yapıla-

caktır. Her peyk sinyali iki değer, dolayısıyle iki hata denklemi verir. Bi-
linmeyenler ise istasyon noktalarının koordinatlarıdır. Peyk noktalarının 
koordinatları düzlem arakesitleri denklemlerinden ya Gauss - Algoritmu-
su yolu ile ya da analitik yoldan elimine edilirler. 

1. 8 Diğer metodlar : Doppler ölçüleri 
Peykten gönderilen fs frekansı, istasyon noktasında fB olarak tes-

bit edilmekte ve ÎG    mukayese frekansı ile karşılaştırılmaktadır. Bu suret- 
• le belli bir zaman aralığında f s -ÎG elde edilir. Geliş zamanları tx ve \ 

arasında integral alınırsa peyklerin bu zamanlara ait uzaklıkları sx ve s2 
için. 
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s,-sx = [c(fs -fB Mtrty/f] + <c/fB )   I      (fB -fc ) dt, elde edilir. Burada tj 

= tx + (Sj/c), t2 = 1^ + C&j/c) ve c yayılma hızını ifade etmektedir. 

2. Batı Avrapa Peyk ağı 
Bu ağ 12 ulusta 33 değişik istasyon noktalarım içine almaktadır. En 

kuzey istasyon bugünki durumda Tromsö (Norveç) ve en güneydeki San 
Fernando (İspanya), en doğudaki Atina (Yunanistan) dadır. Bugüne ka-
dar çoğunlukla «Echo I», Echo II ve «Pageos» ile olmak üzere 2000 den fazla 
alım yapılmıştır. Bunlardan yüzde 68 i simultan alım (Birkaç istasyonda 
aynı anda) niteliğindedir. Ancak bu alımlardan şimdiye dek ancak yüzde 
18 sı değerlendirilebilmiştir. 

İngiliz «Prediction Center» tarafından ilgili peyk noktalarının coğrafi 
enlem ve boylam değerleri, yükseklikleri ve meridyenlerden geçmiş zaman-
ları yaklaşık iki hafta öncesinden her istasyon noktasına yazılı olarak bil-
dirilmektedir. Gereği halinde verilen değerlerdeki düzeltmeler ise teleksler-
le ulaştırılır. 

2 hesaplama merkezi kurulmuştur. Birincisi Peltham'da (Londra yakın-
larında), ikincisi ise Münih'tedir. Şimdilik gerekli programlama ve dene-
me hesapları yapılmaktadır. 

3. Avrupa. Peyk Ağı 
Bu ağ Avrupa, Afrika ve Asyada da bazı noktalarla tamamlanarak 7 

değişik: ulusta yaklaşık 15 istasyondan meydana gelmektedir. «Echo» ve 
«Pageos» peykleri ile ölçüler yapılmıştır. Bu ölçüler kısmen Amerika Dünya 
Ağı ve Fransız ağ sistemi programın içinde yapılmaktadır. Hesaplama 
merkezleri UdSSR ve Polonya'da bulunmaktadır. Açıklamalar Rus Hesap-
lama Merkezi tarafından yapılmaktadır 

4. Fransızların Çalışmaları 
Fransızlar 1967 yılında, Aeronomi Laboratuarı, Paris ve Meııdon rasat-

haneleri, Geographique National Enstitüsü, Bureau des Longitudes ve 
Fransız ulusal uzay araştırmaları merkezinin katılmaları ile «ROP 133.» 
isimli özel bir Peyk - Araştırma Grubu kurmuşlardır. Bu çalışmaların kap-
samı : 

a) Avrupanın Asyaya bağlanması (Çalışmalar bitmek üzeredir) 
b) Afrikanm Güney Amerikaya bağlanması (Çalışmalar yeni başlamış 

ta;. 
a) Maddesindeki çalışmaların gayesi, LASER - Uzaklık ölçmeleri ve 

peykler yardımı ile fotoğraf ik doğrultu tayinlerinden İspanya ve Fransa- 
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daki iki nokta arasında ve bu noktalarda Atina noktası arasındaki uzaklı-
ğı «Geos B» ye yapılan rasatlarla çok hassas olarak belirlemektir. 

Bunun yanında Rusya ve Rusya - Afrika noktaları arasında LASER 
ve «Pageos» ,ile fotoğrafik peyk ölçüleri yapılmıştır. Ayrıca 3 ayrı istasyonda 
yapılan Doppler ölçüleri de bu çalışmalar arasındadır. LASER ölçülerinde 
hassasiyet ± 7 m, Doppler ölçülerinde ise ± 20 m tahmin edilmektedir. Bu 
ölçüler için birkaç Fransız peykinden de faydalanılmıştır. Neticeler, 
Avrupa Klasik Nirengi Ağı koordinat değerlerinden bulunan uzaklıklara 
nazaran 7.10~6 büyüklüğünde bağıl hata göstermektedir. 

5. Alınanların Çalışmaları 

Almanlar tarafından Avrupa Ağı için değişik 10 istasyonda ve ayrıca 
Trosö (Norveç) te yeri değişebilecek olan istasyonda rasatlar yapılmıştır. 
Bunlardan başka kısmen yabancı topraklarda Amerika dünya ağı için de 
gözlemeler yapılmıştır. 1966 dan beri 1000 resim çekilmiştir. Bu resimler-
den 884 dü faydalanılabilir durumda, 589 u ise simultan özelliktedir. Alman 
hesaplama merkezimde düzenlenen hesaplama programları, değişik mate-
matik görüşlerle endirek ölçüler dengelemesine göre ağ dengelemesini ve 
hazirlık hesaplamaları ile kamara kalibrasyonu dengelemesini kapsamak-
tadır. 

Bu makalenin yazarı tarafından peyk nirengi ağının dengelenmesi için 
özel bir hesap metodu teklif edilmiştir. Bu metodda : 

a) Her peyk sinyalinin, bağımsız trigonometrik bir nokta olarak kabul 
edilmesinden kaçınılmıştır. Çünkü aksi halde peyk posisyonlarımn denge 
lenmesi neticesinde zik - zak eğriler meydana gelmektedir (İngiliz metodu). 

b) Her plâkada peyk izinin önce bir defa kendisi için dengeleyen bir 
parabol şeklinde ifade edilmesinden kaçınılmıştır.   Çünki bu taktirde bü 
tün bu dengeleyen eğrilerin aynı zamanda alımı yapılmış değişik plâkalar 
da, dolayısıyle istasyonlar için uzaydaki aynı bir peyk yörüngesi eğrisinin 
projeksiyonu olduğu gerçeği dikkate almamıyordu (Amerikan metodu). 

Bu mahzurları gidermek için yazar, peyk yörüngesinin uzayda düzel-
tilmesini, 

dx a0, al5 a2 .................  1 

dy     =      b0, bi, b2) ...............  £ (1) 
ÜZ CQ, CJ, C2>  ............. . . . .  

bağıntıları ile hesaba katmaktadır. Burada dx, dy, dz peyk yerlerinin de 
ğişme miktarları, t zaman ve a, b, c, ......ise bilinmeyen katsayılardır. 
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Bundan sonra (i) bağıntıları sadece d deklinasyonu ve (Ğos d ile çar 
pılmış) saat açısı için kurulacak hata denklemlerine sokulur. Bu arada 
HELMERT Toplam Teoremi yardımı ile indirgenmiş normal denklemlerde 
basa kısaltmalar meydana gelir. (Bilinmeyenler yalnız istasyon noktaları 
nın koordinatları ve peyk yörüngesinin plâkaya geçişi sırasındaki a, b, c, 
..... parametrelerdir,) 

Konuyu tamamlama mahiyetinde, şunu da eklememiz gerekir ki, tari-
hi açıdan bakılırsa, Yüksek hedef veya Stelar Nirengi (Prof. VAISALA, 
1946), bir bakıma peyk nirengisi sisteminin öncülüğünü yapmış çalışma-
lardır. Ayrıca ayrı zamanlarda ve kesikli çalışan kapaklar vasıtası ile ışık 
sinyalleri doğurma tekniği ise 19S5 yıllarında ilk roket yörüngeleri ölçüle-
rinde uygulanmıştır. 

Bütün bu çalışmalar daha başlangıç dönemindedirler ve jeodezyenleri, 
Ölçme tekniği yönünden, kıtalardan kıtalara köprü kurma durumuna geti-
recek yeni çalışma alanlarıdır. Her yıl veya iki yılda düzenlenen ulaslar 
arası simpozyumlar ise Doğu ve Batı Avrupa İnceleme Grupları tarafın-
dan ilgi ile izlenmekte ve enterese duyanlara hareketli bir bilgi değiştirme 
olanağı vermektedir. 
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Hesaplama Metodları ve Çalışmaların bugünkü 
durumu ile Avrupa Nirengi Ağım 

Hazırlayan : Çeviren : 
H. WOLF [1] Ahmet AKSOY [2] 

Avrupa Nirengi Ağının dengelenmesi için kurulan inceleme komisyo-
nunun 1947 de (1) Paristeki bir toplantısında. Amerikanın önderliği ile ger-
çekleşen Avrupa Nirengi Ağının ilk dengelenmesinden sonra, bu dengelen-
meyi, daha çok bilimsel istekleri en geniş çapta karşılayacak ikinci bîr 
dengelemenin izlenmesi teklif edilmiş ve çalışmaları yönetmek için uluslar 
arası Jeodezi Topluluğu bünyesinde, Başkan Profesör Dr. Dr. Dr. KNEDSSL 
(Münih) ve Başkan Yardımcısı Profesör Dr. KOBELD (Zürih) olmak üzere 
sürekli bir komisyon seçilmiştir. 

1. Rasat değeri 

Dengelemede şu değerler kullanılmıştır: 

a) Yatay açılar veya yatay doğrultu değerleri (Bunlar, her kombinas 
yonda açı ölçüsü Schweiser Sektör Metodu, Couples sur reference ve ben 
zerleri gibi çeşitli açı ölçme tekniği ile elde edilmiş olabilirler), 

b) Laplace Azimutu, 
c) Baz uzunlukları veya bunlardan hesaplanan büyütme kenarları, 
d) Trilaterasyon,    Özellikle Geodimetre veya Tellurometre ile ölçülen 

kenarlar. ■ 

2. Ağ şekil *     ' • 

Yapılan bütün ölçülerin bir arada gösterilmesi, Franfurtta Institut 
für    Angewandte Geodasie (M)  tarafından    hazırlanan    1/1.000.000 ve 

(*) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademlsi'nde 2 Hasiran 1969 
da konferans olarak verilmiştir. 

[1] ORB. PROF. Dr. ING. Bonn üniversitesi, Teorik Jeodezi Enstitüsü Di-
rektörü 

[£] Doç. Dr. Y. Müh., İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
öğretim Üyesi 
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İ/İÖÖOİÖO ölçekierindeki agr şekillerinde (= «feetrig - Atlas») yapılmakta-
dır Çalışmaya katılan bütün milletler bu hazırlık için gerekli dokümanları 
vermişlerdir. Bu suretle aynı gösterme biçimleri ile ayrı ayrı yapılan ölçü 
büyüklüklerinin birlikte incelenmeleri mümkün olmaktadır. Şekil 1 de bu 
resminin küçültülmüşü görülmektedir. 
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3. İzdüşüm, yikeyi yöneltme 

İzdüşüm yüzeyinin seçiminde ilk dengelemedeki karar değiştirilmemiş 
ve yine Enternasyonal Elipsoidin kullanılması uygun görülmüştür. Vaktiyle 
Orta Avrupada elde olan bütün astronomik ölçülerden çıkarılan «1950 
Avrupası» aynı şekilde tekrar kullanılacaktır. Bu iki büyüklüğün tekrar 
kullanılması, ilk dengelemede bulunan koordinat değerlerinin, ikinci den-
gelemede yaklaşık değerler olarak kullanılması imkânını getirmiştir. 

Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Blrliği'nin 196f7 de Luzern'deki 14. Ge-
nel Kongresinde bundan böyle Jeodezik işlemler için «1867 elipsoidi» nin 
kullanılması tavsiye edilmişse de karşı fikirlere rağmen, bu arada başla-
mış olan Avrupa Nirengi ağı dengelemesi çalışmalarını aksatmamak için, 
şimdilik hesaplamalara, önceden kararlaştırıldığı gibi, Enternasyonal Elip-
soidi üstünde devam kararı sağlanabilmiştir. Çünki aksi halde bütün yak-
laşık koordinatların, gerekli şakul sapmalarının ve Jeoid yükseltilerinin (*) 
yeniden hesaplanmaları zorunu doğacak ve bu durum zaten zor olan Ulus-
lararası işbirliğinde tekrar kazanılması güç zaman kaybına neden olacak-
tır. 

4. ölçülerin, indirgenmesi 
Dengeleme için uzaysal değil de - Klasik manada - iki boyutlu bir mo-

del esas alındığından, 3. boyutun indirgemeler yoluyla elimine edilmesi ge-
rekmektedir, indirgeme işlemlerinde gerekli şakul sapmaları ve jeoid yük-
seltilerinin sayısal büyüklüklerinin bilinmesi gerekmektedir. (Sözü geçen 
büyüklükler «1950 Avrupası» sisteminden çıkarılarak kullanılabilir). Ulus-
lararası Jeodezi Birliği 1. dengelemeye göre şakul sapmalarını astronomik 
ölçülerden elde edildiği büyüklükleri ile toplamış ve ayrıntılı bir tanıtma 
biçiminde yayımlamıştır. (2). Astronomik gözleme noktaları arasında kalan 
trigonometrik noktalar için sözü geçen değerler enterpolasyon yapılarak 
bulunacaktır. Enterpolasyon yöntemi ya İsviçrede uygulanmış olan «To~ 
poğrafik - İzostatik» enterpolasyon metodu, ya da Rusyada tavsiye edilen 
«Gravimetrik şakul sapması enterpolasyonu» yoluyla yapılabilir. Jeoid 
yükseltileri için ise yine «1050 Avrupası» esas olmak üzere, bu çalışmalara 
katılan ulusların bazı bölgelerinde bazı düzeltmelerin getirilmesi gereği de 
göz Önünde tutularak, Brig. BOMFORD ca yapılan hesaplamalar uyarınca 
yapılması tavsiye edilmiştir. 

5. Tavsiye edilen dengeleme yöntemi 

Her devletin kendi ulusal blokunu dengelemeye başlıyabilmesi ve bu 
suretle elde edilen değerlerin kesin neticeler elde edilebilecek biçimde 
koşmu ağlarla bağlanabilmesi, yani ağların   «Karılması» için uygulanacak 

<*) Jeoid yükseltisi,    bir noktada Jeoidin, Misim yfteeyi olarak alman 
elipsoide elim uzaklığı anlamında lııllMiîlttııştîr. 
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dengeleme metodunu misal olarak I ve II gibi iki komşu ağın birleştirilme-
si işlemlerinde (Vektör ve matris biçiminde) gösterelim: 

Ağ I : İç - bilinmeyenler = xt ( = İç noktaların koordinatları ve 
bunlara ait yönetme bilinmeyenleri), ağırlıklar = Pt 

Ağ II :  İç - Bilinmeyenler = x2, Ağırlıklar = P2 

Her iki ağmfeağlanü bilinmeyenleri = y12 ( = Ağ sınırlarında iki ağa 
ait müşterek noktaların koordinatları ve varsa bunlara ait 
yöneltme bilinmeyenleri). 

Hata denklemleri : 

a) Ağ  I    :  Vj = Bt Xj + Cj y^  
b) Ağ H : v2 = B2 x2 -f C2 y12-l2, 

Burada v ler düzeltme vektörleri, 1 ler ise ölçü vektörleridir. 

Ulusal Normal Denklem Sistemleri : 

a) Ağ I   : MJXJ + Rty12 + wt = 0 

^  R. T  x t +  N^-f  t ,  =  0  
(2.ı 

b) Ağ II : M^ + R^y^ + w2 = 0 

Bj   x2 + N2yı2 + t, = 0,   Burada 

M^BJ/PJB, WÇ, = B2
TPft 

N.-C,   T PA N2 = C2   TP2C2, 

RÎ = BJ  TP,Cı »2 = ^   TP2C2 (8) 

W1=-B1
TP111 W2=-B2T P^ 

tja-d T Pjlj t^-Cj T P212   dir. 

İnilrg-enmiş ulusal «©rami €eiîklem sistemleri : 

a) Ağ  I  :  N,^ +\ = 0,    Burada   N,= Nt-Rj    ^" 'R, .  

%=tı»EıTMı "'w!   Dir. 

b) Ağ n : N2yı2+'^ = Q,   Burada   N2= N2-R2 rM2~iB2 (4) 

. -_İr' % = *i -^2    ^2 * w2   dir. 
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Ağ lar ın kar ı lmas ı  t  

( N t  +  N 2  y ı 2  +  ( \  +  t , )  =  0  (5 > 

Çözüm :  y ı2 = -(Nj + İ2)   " '  (t t  + t2)  (6.. 

Xj = -Mj-' (Wj + Rt yı2), ^ = -M2 "' (w2 + R^) (7) 

Ayrıca 1. basamakta, sadece yatay açılar ve varsa Trilaterasyön ile ser-
best kalan ölçekle birlikte «Geometrik Dengeleme» nin yapılması, 2. ba-
samakta ise Laplace - Azimutu, baz ve varsa trilaterasyön ölçeğinin dikkate 
alınması öne sürülmüştür. «Ağların karılması» ardarda basamaklarda ya-
pılmalıdır. Bu suretle her defasında büyük saha birimleri meydana gelecek-
tir. 

6» Ulusal parça âğların sııurlandmîması 
Yukarda açıklanan teori geneldir, yani parça ağlar istenilen şekilde ve 

değişik büyüklüklerde olabilir ve bu suretle bunların sınırlandırılması is-
tenildiği şekilde kararlaştırılabilir. Genel olarak parça ağ sınırlarının gidi-
si ve tertibi ile ilgili şu olanaklar sayılabilir: 

a) Parça ağ sınırları ya devlet sınırlarındaki istasyon noktaları arasın 
da ( a l )  geçirilir veya noktaların üzerinden (a 2) geçirilir. 

b) Her ölçü büyüklüğü devlet sınırlarında ya sadece bir parça ağa ait 
miş gibi düşünülür (b 1) veya ismi geçen ölçüler birbirlerine komşu olan 
parça ağlar içinde herbirisine yarım ağırlık verilerek hesaba sokulur. (Bu 
suretle daha sonra tüm sistem olarak parça ağların karılmasında ilgili öl 
çü değerleri genel dengelemede - İki misli ağırlıkla değil de - bir ağırlıkla 
hesaba sokulmuş olur.) 

(a 1) veya b 1) ve bunun neticesi (a 2) veya (b 2) biçimlerinden han-
gisinin uygulanacağı, ilgili komşu devletlerin seçimine bırakılmıştır. 

7. Yan netice olarak ulusal ağ dengelemesi 

Her ulus için Avrupa Ağı dengelemesinde çalışmaların,, önceden ka-
rarlaştırıldığı şekilde parça ağ sınırlarına kadar tamamlanması yeterli 
olduğu halde ( bu sınırlar her durumda aynı zamanda devlet sınırları ol-
mayabilir), devletlerden bzaıları bu fırsattan yararlanarak, - Avrupa ağı-
nın amaçlarını dikkate almadan - ulusal pratik amaç ve ihtiyaçları için 
iyi karşılaştırma değeri elde etmek isteği ile, Avrupa çapındaki parça ağ 
dengelemelerinden ayrı olarak, kendi sınırları içinde ulusal ağ dengelemesi 
yapmaktadırlar. 

Bu ağlar genellikle Avrupa ağında uluslararası kararlaştırılan parça 
ağlardan daha büyük olup dar bir kenarda, üstüste gelirler ve böylece ulu-
sal ağ dengelemelerinden: 
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a) Bu dengelemeden elde edilen koordinat değerleri yardımı ile sınır 
lar boyunca müşterek noktaların denetiminde, 

b) Ulusal ağ dengelemesinde artık kalan düzeltmelerin kareleri top 
lamından,    daha sonra ölçülerin eş ağırlıklı hale getirilmesi    gayesi ile 
«Nasyonal» grup ağırlıklarının hesaplanmasında    kullanılmak üzere, bir 
m0 ortalama hatasının bulunmasında, 

c) Geniş çapta hassasiyte incelemeleri ve ulusal alanda hata elipsleri 
nin bulunmaları (3) sorunlarında, yarar sağlanabilir. 

8. Rasat değerlerinin standarî&ştiralması (4) 

Her ulusal ağ blokunun, değişik hassasiyette olabileceği nedeniyle, parça 
ağların bütün bir ağ halinde birleştirilmelerinden önce, ölçülerin aynı 
hassasiyette ölçüler haline getirilmeleri, yani homojenleştirilmeleri gere-
kir. Yani her bloka uygun bir «grup ağırlığı» verilmelidir. Bu amaca» her 
hata denkleminin, ölçünün ağırlığının kare kökü ile çarpılması veya - Ne-
tice aynıdır - kendi ortalama hataları, yaklaşık olarak bulunabilecek, m ile 
bölünmeleri ile ulaşılır. Pratikte en uygun tarz, ilk normal denklemlerin 
kurulmasında - veya daha iyisi - 5 numaralı denklemi hesaplama basama-
ğında iki veya daha fazla sayıda indirgenmiş normal denklem, sistemleri-
nin birleştirilmelerinde, m nin karesiyle bölme işleminin yapılmasıdır. 

Buıgün m değeri olarak : a) ulusal parça ağ dengelemelerinden elde 
edilen ve yukarda sözü geçen m0 değerinin mi yoksa, b) FEKREBO for-
mülünden hesaplanacak ve sadece üçgen kapanma hatalarından çıkarıla-
bilecek bir değerin mi veyahutta, c) Profesör BJERHAMMER'in teklifine 
göre, yalnızca kenar şart denklemlerinin kapanma hatalarından buluna-
bilecek bir değerin mi (İstasyon kapanma hataları bu taktirde dikkate 
alınmayacaktır) alınacağı tartışma konusudur. 

Yine bu tarzda Laplace - Azimutu ve ölçülen kenarlar içinde kurula-
cak hata denklemleri, yatay doğrultular için kurulan hata denklemlerine 
nazaran standartlaştınlmalı (başka deyimle homojen hale getirilmeli), yani 
1 disperziyonuna indirgenmeleri yapılmalıdır. Bunun için gerekli m de-
ğerleri çok ve değişik bilgi kaynaklarından elde edilebilir. Daha ayrmtıh 
bilgi için literatür incelenebilir (5). 

d. Bıs mıetodla deneme çalışmaları 
İsviçre/Avusturya/Almanya hudut bölgesinde 5) paragrafında açıkla-

nan metodun uygulandığı bir ağ seçilmiştir. litaratür 06). 4 parça ağ için 
grup ağırlıkları, aşağıda büyüklükleri verilen n^ değerlerinden teşkil edil-
mişlerdir. 

Parça ağ : I II III IV 

m0 =   ± 0,82*       ± 0,43" ± ©,58" ± 0,55" : 
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Bu değerlerle 8) deki esaslara göre standartlaştırma yapılmıştır. Ayrıca 
bilhassa standartlaştırma yapılmadan ikinci bir hesap daha yapılmış ve iki 
yoldan bulunan neticelerin koordinat değerlerine tesirleri eleştirilmiştir 
(Şekil 2). Aslında her noktada koordinat değişmesi büyüklük yönünden 
önemli değildir, ancak kayma yönleri tüm olarak kayma vektörlerinin sis-
tematik bir özellik taşıdıklarını göstermektedir ve bu durum parça ağların 
döndüğü veya ölçeğinin değiştiği kanısını uyandırmaktadır. Ayrıca uygula- 

 

25



nan CM - Kare - etsti neticesinde, standartlaştırmanın yapılmaması ha-
linde kalan düzeltme miktarları için normal dağıtıma kıyasla önemli bîr 
aykırılık doğmaktadır. 

İsviçrede yapılan bir deneme hesaplamasında da (7), yukarda belirti-
len karakterde bir sonuca varılmıştır. Bu hesaplamalarda ayrıca Sektör -
Metodunun kullanılması halinde (istasyon dengelenmesi yapılan doğrultu-
lar arasında) söz konusu olan korelasyonun dikkate alınmaması sonucu 
doğacak değişik neticeler de incelenmiştir. Sonuçta noktalarda önemli bü-
yüklüklerde yer değişiklikleri olmamış, ancak noktadan noktaya sistematik 
bir değişme açık olarak görülmüştür. 

10. Üç boyutta bir sisteme geçiş olanakları 
Yukarda açıklanan yöntemde bütün trigonometrik noktalar İçin eîip-

soidik koordinatlar (elipsoidik enlem ve elipsoidik boylam) B ve L bulun-
muşsa ve H ortometrik yüksekliklerle N jeoid yükseltileri toplamından h 
elipsoidik yükseklikler teşkil edilirse, neticede bilindiği gibi uzay koordi-
natları : 

X = (N+h) cos B eos L, Y = (N+h) cos B sin L, Z = (N (l-e2) + ).Sİn B 
formülleri ile hesaplanabilir. Burada : 

N   ikinci eğrilik yarıçapı (Çapraz eğrilik yarıçapı) e    
Meridyen elipsinin 1. nümerik eksentrisitesidir. 

Bu suretle başka yollardan (örneğin peyk nirengi sisteminden) elde edi-
len değerlerle doğrudan doğruya yukardaki formüllerden bulunan değer-
ler arasında bir karşılaştırma yapıp aradaki farklılıkları hassasiyet yönün-
den istatistik metodları ile incelemek mümkündür. 

11. Klasik nirengi ağlan ile peyk nirengi ağlarının birlikte dengelen 
meleri 

Bu makalenin yazarı, klasik nirengi ağlarının, örneği Avrupa Klasik 
Nirengi Ağının yine Avrupa Peyk Nirengi Ağı ile aşağıdaki şekilde birlikte 
dengelenmeleri fikrini ortaya atmıştır (8) : 

Peyk ağı rasat noktalarının koordinatları yı2, klasik. I. grupla peyk 
ağı (II. grup) arasında bağlama bilinmeyenleri olarak kabul edilebilir. Kla-
sik grupta (X. grup) (bağlama bilinmeyenlerine kadar) bütün diğer xl 
bilinmeyenleri elimine edilir. Bu suretle ayrıca kemdi ortalama hatalarına 
göre standartlaştırılmış ve indirgenmiş iki parça sistem (4) elde edilmiş 
olur. Bu sistemler y12 bağlama bilinmeyenleri vasıtası ile (5) şe göre bir-
leştirliir, yani peyk rasat noktalan koordinatlarına göre çözülür. Sonra (6) 
ya uyularak bulunurlarsa, bundan sonra diğer bilinmeyenler, meselâ bü-
tün trigonometrik noktaların koordinatları hesaplanabilir ( (7) eşitliğine 
bakınız) 
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12. Çalışmaların bugünki durumu.      ' ........................... : ' 

1969başlangıcında çalışmalarda aşağıdaki aşamalar geçilmiştir: 

1) Henüz 'bitirilmemiş bazı küçük düzeltmeler sayılmazsa, nirengi ağ 
larını gösteren     1/1.000.000 ölçeğindeki    Retring -  Atlas tamamlanmış. 
1/4*000.000 ölçeğindeki ağ resimleri de bitirilmiştir. 

2) Ağ sınırları ile ilgili görüşmeler neticelenmiş ve sınır çizgileri tesbit 
edilmiştir 

3) Şakul sapmaları ve jeoid yükseltileri sebebi ile doğrultu ve uzun 
luklara getirilecek düzetmeler    Batı Almanyadaki ağla tamamlanmış ve 
İsviçrede ise tamamlanmak üzeredir. 

4) Ulusal bloklardaki geometrik dengelemeler Belçîkada, Hollandada, 
Britanya Adalarında, Norveç, Portekizde, İsveçte, İsviçrede ve Batı Alman- 
yada bitirilmiş ve ayrıca İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya Bloklan 
arasında bağlantılı bir dengeleme gerçekeştirilmiştir. 

5) Geometrik dengelenmiş ağların karılması Batı Almanya ve İsviçre 
arasında tamamlanmış, Beçika ve Hollanda ağları arsında ise tamamlan 
mak üzeredir. 

6) Şimdiye kadar ilk Belçika,   Danimarka ve Finlandiya tarafından 
Laplaee - Azimutlan ve ölçülen kenarlar ağ dengelemesine sokulmuştur. 

7) Aşağıdaki sorunlar ise henüz çözümlenmemiştir : 
 

a) Denklem sistemlerinin standartlaştırılması için m - değerleri hangi 
kaynaklardan alınacaktır, 

b) Hangi nokta, trigonometrik nokta ağlarının birleştirilmesinde «Av 
rupa Merkez Noktası» olarak kabul edilecek ve dengeleme esnasında konu 
mu sabit tutulacaktır, 

c) İstasyon dengelemesi yapılmış   doğrultularda korelasyonlar hangi 
ölçüde hesaba katılacaktır (Meselâ tam olmayan silsile biçiminde veya îs- 
viçrede uygulanmış olan sektör metodunda ölçüler yapılmışsa), 

d) Bugünki hesaplamalarda şakul sapmaları ve jeoid yükseltilerinden 
gelecek düzeltmeler dikkate alınmadığına göre, bu sebepten ağ dengeleme 
lerinin hangi ölçüde tekrarlanmaları gerekecektir. 

e) Avrupa peyk ağı dengelemesi ile ne zaman ve nasıl bir birleştirmeye 
gidilecektir. . , 

13. Sonuç :   Genel durum .      ' 

Avrupa nirengi ağı İle ilgili çalışmaların önemi kısaca aşağıdaki gibi 
toplanabilir: 
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a) Dengelenmiş bir Avrupa Ağı ile günümüzde var olan ve ilerde çıka 
cak, nirengileme işlemlerinin  (buna jeodezik peyk sistemi de dahildir) 
kritik değerlendirilmeleri için en iyi şartlarda jeodezik bir sistem kazanıl 
mış olacaktır. 

b) Yine bu ağla yine teklif edilecek fikir ve metodlann irdelenmesini 
pratikte gerçekleştirme olanağı veren bir inceleme alanı kazanılmış ola 
caktır. 

Çalışmalar henüz başlangıçta olduğu için büyük görevler daha bizleri 
beklemektedir. Yetişen kuşak, Avrupa Jeodezisi alanında ilginç bir çalışma 
düzeyi bulacak ve bu çalışma sahasında tartışmaları ileriye götürmek ve 
problemlere çözümler bulabilmek için birbirleri ile ilişki kuracak, bir ara-
ya gelmeler düzenleyeceklerdir. 
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İsviçre Kadastrosu 

M. Nadir AKGÜL 

I — İSVİÇRE  KADASROSUNUN DAYANAĞI 

1 — İsviçre Kadastrosunun yasasal dayanağı. 

l.Ocak.1,912 de yürürlüğe giren İsviçre Medenî Kanuna göre ta-
şınmaz malla ilgili haklar tapu kütüğüne geçirilmekle doğar. 

Taşınmaz malların tapu kütüğüne geçirilmeleri niteliklerini göste-
ren usulüne uygun ve resmen düzenlenmiş plâna göre yapılmaktadır. 
(IM.K. 950)  (*) 

Tapu kütükleri ve bunların dayanağı olan plân bu hakların korunma-
sında ve bu haklara ilişkin işlemlerde temel unsurdur. Başka bir deyimle 
aslolan kütük ve plândır. Bu temel düşünceye dayanan ve sorumluluğu 
kantonlar tarafından garanti edilen tapu kütüğü ve onun tamamlayıcısı 
plân İsviçre Kadastrosunun hukukî bir Kadastro olduğunu göstermekte-
dir. 

2 —■ İsviçre Kadastrosunun hukukî esaslara. 
Tapu kütüğü ve kadastro ölçülerinin amacı taşınmaz mallar üzerindeki 

hakların durumunu göstermektir .Bu amaçla her parsel için kütükte bir 
safihe açılır. Bu sahifede parselin nitelikleri ile bu parsele dayanan hak 
ve yükümlülükler ve bunların son duruma gelinceye kadıar geçirdiği deği-
şikliklerle hukukî dayanakları gösterilmektedir. 

Her parselin sicilini gösterecek şekilde kütüklerin düzenlenmesini te-
mel tutan İsviçre Kadastrosu basitliği, inceliği ve özlülüğüyle diğer ülke-
lerde mal sahiplerine göre düzenlenen kadastrolardan ayrılmaktadır. 

İsviçredeki uygulamada her parsele ilişkim hak ve yükümlülükler ve 
bunların geçirdiği değişiklikler kolayca bulunabilmektedir. Mal sahipleri-
ne göre düzenlenen diğer sistemlerde bir parsele ilişkijn hak ve yükümlü-
lükleri ve bunlara ait değişiklikleri bulmak güç ve zaman alıcıdır. 

(*) HMK 950 - İsviçre Medeni Kanunu Madde ®5©   • 
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İsviçre sisteminde mülkiyetin gerçek durumunu, gösteren tapu. kütüğü 
ve onun dayandığı plân ve belgeler mülkiyet hakkına akışkan değer Yer-
mektedir. Bu sistem mal sahiplerine, ipotek, ipotekli borç senedi, gelir se-
nedi, ve kredi işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Parsellerin, kişi gibd, sicilini tutmayı amaç edinen bu sistem iki te-
mel ilke tanımaktadır. 

a — Tapu siciline geçirilme 

b — Tapu sicillerinin ilgililere açık! olması 

a —, Tapu siciline geçirilme : 

Mülkiyet hakkını kazanmak bu hakkın tapu kütüğüne geçirilmesiyle 
mümkündür. Tapu kütüğüne geçirilen haklar onların kütüğe geçirilmesine 
dayanan belgelere bağlı olmaksızın esastır. Bu belgeler kütüğe geçirilme 
için yapılmış özel işlemler olarak düşünülmektedir. 

üçüncü kişiler topu kütüğü ve onu tamamlıyan plâna dayanarak mül-
kiyet veya mülkiyetle ilgili hakları kazanabilirler. Bu şekilde kazanılan 
haklar esastır. 

b — Tapu sicilinin ilgililere açık olması: 

Tapu sicilleri kamuya, açıktır. İlgili olduğunu gösteren herkes kendi-
siyle ilgili olduğunu belirttiği tapu kütüğünün ilgili sahifelerini, plân ve 
kadastro dokümanlarını ilgililer önünde görebilir veya birer kopyalarını 
istiyebilir. (IMK 9TO) 

Hükümet bu sicillerin doğruluğunu garanti etmektedir. Bunlara daya-
nılarak yapılan işlemlerden zarar gören kişilerin bu zararları devletçe kar-
şılanır. 

Bu prensiplere göre kadastro plânları 'tapu kütüklerini tamamlıyan 
ana dokümanlar niteliğindedir. İsviçre Medeni Kanununa göre taşınmaz 
malın sınırı plân ve yeryüzü üzerine konulan işaretlerle belirtilir. Plânda-
ki, sınır ile yer yüzündeki sanır birbiriıni tutmazsa aslolan plândaki sınır-
dır. Bu kural plâna özel bir değer vermekte olup parseller arasındaki sınır 
noktalarının kesinlikle plânda gösterilmesini gerektirmektedir , 

II — KADA&TRAL ÖLÇÜLER 

1 — Kadastro ölçülerinin amacı . : 

Yukarıda belirtildiği gibi kadastral ölçüler tapu sicillerinin kurulma-
sında ve bunların günlük durumda bulundurulmasında kullanılmak üze-
re yapılmaktadır. Başlangıçta bu amaçla yapılan kadastro ölçüleri bugün 
teknik,    ekonomik ve bilimsel istekleri de karşılıyacak şekilde çok yönlü 
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olarak yapılmakta ve kadastro ölçülerinin sonuçlarından aşağıdaki konu-
larda faydalanılmaktadır : 

— 1/25.000 ve 1/50.000 ölçekli resmî   haritaların yenilenmelerinde ve 
günlük durumda tutulmalarında; 

—. Bayındırlık hizmetlerinin projelendirilmelerinde (kara yolu, demir 
yolu* sulama, kurutma benzeri hizmetlerde); 

—■ Tarım ve Onarım ekonomisi tornalarında; (orman, ve toprak düzen-
leme ve toplulaştırma işlerinde); 

— Vergi salınmasına temel olarak; 

— tarım istatistiklerinin tutulmasında; 

Bu çok yönlü amaçları karşılıyacak durumda düzenlenen kadastro öl-
çüleri üç işlemi kapsamaktadır. 

a — W derece nirengilerin kurulması; 
b — Parsellerin ölçülmesi; c — Bu 
eserlerin korunması; 

% — Jeodezik af ve IV derece nirengi : 
İsviçreyi 1900 - 1923 yıllarında Federal Tbpoğrafik Servis (Service 

Topograhig ve Federal) tarafından yapılan I - III derece nirengilerden 
meydana gelen temel jeodezik ağ ile parsel ölçmeleri için kurulan IV dere-
ce nirengi noktaları kaplamaktadır. (İsviçrede bu şekilde kurulmuş 70.000 
nokta vardır.) 

IV derece nirengiler karışık kestirme şeklinde belirtilmekte ve en kü-
çük kareler metoduna göre dengelenmekte olup ^ 1,4 cm civarında bir 
konum hatası göstermektedir. Noktalar arasındaki uzaklıklar arazi değe-
rine göre 500 m ile 3000 m arasında değişmektedir. 

Nirengi noktalarının korunması ve yaşatılması, kantonlardaki kadastro 
servisi tarafından sağlanmaktadır. Bu servis belli zaman aralıklarında 
noktaları gözetlemekte, bunların korunması veya yeniden kurulmaları için 
gerekeni yapmakta ve zarara sebeb olanlar hakkında kovuşturma açmak-
tadır. 

öte taraftan İsviçrede 14.000 nivelman noktası vardır. Mvelman ağı-
nın başlangıç yüzeyi' Marseille limanındaki ortalama deniz yüksekliği. 

3 — Parsel ölçmeleri. a. 

Sınırlandırma (Anlıklandırma) : 

Parsel ölçmelerinin ilk işlemi smırlandırmadır. Eski plânlardan ve 
mal sahiplerinin söylediklerinden yararlanarak sınırlar belirtilir.   Bu be- 
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lirime işîemi doialısıyle kadastro teknisyeni ortak sınırlarda yapılabilecek 
düzeltmeleri veya mülkiyet durumunun iyileştirilmesi için yapılabilecek 
işlemleri (işletme yollarını belirtme, parsellerin birleştirilmesi ve benzeri, 
işlemleri) yapar. 

Parseller çok küçükse sınırlandırma işleminden önce parsellerin top-
lulaştırma işlemlerinin yapılması ilgili servisten (Service des Amelioration 
Fencieres) istenebilir. 

Bu işlemden sonra sınır kırık noktalarının işaretlenmesine geçilir. 
(Parsel sınırı olduğu, kadar köy, ilçe kanton ve Devlet sınırlan da. işaretle-
nir) Sınırlara konan işaretler granit taştan yontularak elde edilir. Bu taş-
ların boyları 60 - 70 cm tabanları 12 X 12 cm dir. Duvarlı veya kayalık 
sınırlarda, duvara veya kayaya madenî takoz gümülür veya + işareti ka-
zılır,. Her durumda değeri en düşük olan yerlerde bile basit sınır taşının 
50 cm olması ve + işaretinin taşa kazılması yeter görülür. Sınır işareti 
olarak yapma taşların kullanılması yasaktır. 

Sınırlandırma ile birlikte kadastro teknisyeni sınır işaretlerinin duru-
munu, konumunu, cinsini ve mal sahiplerini belirten krokileri düzenler. 
Sınırlandırma ve kroki işlemleri ve çalışmalara mal sahiplerinin katılması 
kantonların özel kurallarına göre yapılır. 

b. Asıl ölçü işlemleri. 
Sınırlandırma işlemleri bitince kadastro teknisyeni asıl ölçü işlem-

lerine başlar. İsviçre topraklarının doğal durumu, parsellerinin yoğunluğu, 
arazi değerlerinin kırsal ve şehirsel, ekili veya otlak, orman veya ekilmeye 
elverişli veya elverişli olmayışına göre büyük farklılıklar gösterdiğinden 
Federal otorite kadastroya arazi değer ve emsine göre uygulanacak ölçü 
metod ve aranacak inceliklerin saptanmasını istemiştir. 

Arazi değerinin çok yüksek olduğu yerlerde kadastral ölçmelerin çok 
ince yapılmasını öngören prensibe göre yargı organı getirdiği kurallarla 
İsviçre topraklarının 3 bölgeye ayrılmasını kabul etmiştir. 

1 — Birinci bölgeye arazi değeri çok yüksek olan şehirler girmektedir 
Bu bölgede ölçüler büyük incelikle yapılmaktadır, ölçüler poligonlara da 
yanmakta bütün sınır noktaları dik koordinat sistemine göre belirtilmek 
te her parselin yüzölçümü analitik olarak bulunmaktadır. Büyük incelikle 
yapılan bu alım yanılma sınırı 100 metrede   T 3 cm. dir. 

Birinci bölgeye giren yerlerin toplam yüzölçümleri 410 Km2 civarında 
olup İsviçre yüzölçümünün % 1 i kadardır. 

2 — İkinci bölgenin büyük kısmı   İsviçre yaylasıyla köy ve obalarını 
kapsamaktadır. Bu yaylanın toprağı verimli ve iyi değerdedir. Arazi değe 
ri normal olan baza şehirler ve endüstri bölgeleri de bu bölümde yer almak 
tadır.   Alımlar yersel, poligonlara dayanarak veya fotoğrametrik yöntemle 
yapılmakta ve noktalar kutupsal koordinatlanyla belirtilmektedir. 
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Yanılma sınırı 100 metrede T 6 cm, dir. İkinci bölgeye giren yerlerin 
toplam yüzölçümü 13.630 Km2 civarında olup İsviçre yüzölçümünün % 33 
kadardır. 

3 — üçüncü bölge; İsviçrenin Alp bölgesiyle, otlakları ormanları, dağ 
köyleri ve değeri çok düşük toprakları bu bölümde yer almaktadır. Alım-
lar takeometrik veya fotoğrametrik olarak yapılmaktadır. Yanılma smın 
100 metrede T 20 cm dir. Bu bölgeye giren yerlerin toplam yüzölçümü 
L'7.1'50 Km2 civarında olup İsviçre yüzölçümünün % 66 kadardır. 

Kadastral plânların ölçeği parsellerin büyüklüğü ve yapılar*n yoğun-
luğuyla, ölçüsü yapılan yerin bulunduğu bölgeye göre değişmektedir. 

Bölgelere göre ölçekler aşağıdaki gibi değişmektedir. 

Birinci bölge   :   1/TS0 ve 1/ 5ÜÖ 

İk"r_ci bölge     :   1/250   »  1/ 500 ve 1/1000 

Üçüncü bölge :    1/500  »  1/HK-O  :>   1/5000 ve 1/10.C00 

Kadastral plânların aslı 70 X 100 cm boyutlu maden iskeletli paftalara 
çizilmektedir. Çizimlems kadastral adalara göre ve kuzey yönü kenara 
paralel olarak yapılmaktadır. Kadastrosu yapılacak yerin pafta bölümüne 
göre her paftaya bir numara verilmektedir. 

c. Birlik plânı 

Kadastral plânlara paralel olarak dağlık bölgeler için 1/10.000 ve düs 
yerler için 1/5000 ölçekli topoğrafik plânlar yapılmaktadır. Birlik plânı 
genellikle fotoğrametrik yöntemden yararlanarak yapılmakta ve aşağıda 
belirtilenleri göstermektedir. 

— Bütün nirengi ve nivelman noktalarını; 

— 10 metre aralıkla eşyüikseltl eğrilerini; 

— İdarî sınırları ve pafta bölümlerini, 

—■ Yol, dtemıür yolu, geçit, ırmak, dere ve benzeri durumları, 

— Bütün topoğrafik detayları, 

Son yıllara kadar genel plân 4 renkli çizimlenirdi. Şimdi ise saydam 
ve boyut değiştirmiyen paftalara tek renkli olarak çizimlenmektedîr. Pafta 
bölümü enlem ve boylama göre yapılmaktadır. 

Birlik plânının asıl kopyaları Federal Topağrafya Servisime verilir. Bu 
servis bundan yararlanarak İsviçrenin 1/25.000 ve 1/5O.0O0 ölçekli memle-
ket haritasını yapar ve günlük durumda bulundurur. 

Mühendis, Mimar, Jeolog, Jeograf veya Topoğrafik isteği bulunan ser-
visler bu plânlardan yararlanırlar. Bu. plân bilimsel ve ekonomik bakım-
dan büyük bir değer taşır. 
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d. Tapu Sicilleri. 
Kadastroya değimi siciller üç bölümdür: 
1 — Tapu. kütüğü,: 
Parsel sıra numaralarına göre düzenlenen tapu kütüğünde her par-

selin, 
—. Numarası, 
— Yüzölçümü, 
— Mal sahibi, 
— Bulunduğu yerin adı, 
— Tarım cinsi, gösterilir. 
Her parselin vergiye temel olacak değeri de kütükte gösterilir. Her 

kantondaki vergi büroları toprakla binaların ticarî durumunu da gözönün-
de tutarak parsellere vergi değeri biçerler. 

2 — Mal Sahipleri Sicili: 

Mal sahibinin adına göre alfebetik sırayla düzenlenen bu sicil mal 
sahibinin kütüğün hangi sahif elerinde, hangi ada ve parsel numarasıyla 
kaç parça taşınmaz imalı olduğunu gösterir. 

3 — Ortak Tapu Kütüğü : 

Bir kimsenin olan birden fazla parseli bir sahifede göstermek ama-
cıyla düzenlenmektedir. 

Bu kütükte parsellerin numarası, yüzölçümü; bunduğu yerin adı ve te-
rim cinsi gösterilmektedir. 

e. Çalışmaların kesMefmesL 

Fennî işlemler kesinleştikten sonra taşınmaz mallar kütüğe geçirilir. 
Her parsel için bir sahif e açılır ve bu saji'aya bütün hukukî ve teknik 
özellikleri yazdır. • 

4 — Kadastronun Korunması : 

Hukukî bir kadastro olan İsviçre kadastrosunun günlük durumda bu-
lundurulması gerekir. Her idarî bölümdeki (*) kadastral ölçüleri günlük 
durumda tutmak için kadastro teknisyeni (özel Büro) görevlendirilir. Bu 
teknisyenin çalışmaları kantonlardaki kadastro kuruluşları tarafından 
kontrol edilir. Kadastronun yapılmasında uygulanan yöntem, ve prensiple- 

(*) ârrondissement denilen icüraî bölümün bizde karşılığı yoktıır.  -Yalnız 
kadastro için Madaki ilçe durumunda düşünülebilir, 
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re göre yapılır. Kadastronun günlük durumda bulundurulması için yapılan 
çalışmalarda kadastral dokümanların kalitesi iyileştirilir. 

ölçü işlerinin düzenlenmesi ve para dununu. 
İsviçrede kadastro işleri için merkezî büyük bir kuruluş yoktur. Ka-

dastral ölçülerin yapılması ve korunması işlemleri kafederasyon, kanton-
lar, şehirler ve özel kadastro büroları arasındaki işbölümüyle yürütülmek-
tedir. 

Kafederasyon kadastro ile ilgili görevini kadastral ölçüler idaresi ka-
nalıyla yürütür. Bu idare Adalet ve Polis Teşkilatına bağlıdır ve aşağıdaki 
görveleri yapar. 

—' Çalışmaların genel idaresi ve izlenmesi; 
— IV   derece nirengi çalışmalarının ve Birlik Plân çalışmalarının dü 

zenlenmesi ve onaylanması; 
— Fotoğrametrik alımların düzenlenmesi ve yürütülmesiyle, fotoğra- 

metri konusuyla ilgili araştırmaların yapımı; 
— Çalışmaların finansmanı (para işleri); 
— Kadastro işlerinde çalışacaklar için yapılan sınavların düzenlenmesi. 
Bu sınırlı görevleri dolayısıyle bu merkezî idarenin, hava servisi dahil, 

12 civarında personeli vardır. 
Prensip olarak her kantonda bir kadastro bürosu vardır. Bu bürolar 

kantonlardaki harita kadastro teknik personeli tarafından yönetilmekte 
ve aşağıdaki görevleri yapmaktadır : 

— Parsel ölçmelerinin düzenlenmesi     izlenmesi, karşılaştırılması ve 
korunması, 

— IV dıerece nirengilerin korunması. 
— Birlik plânının günlük durumda bulundurulması ve yönetilmesi; 
ölçme büroları olmayan şehirlerle köylerdeki kadastronun yapımı ve 

korunması işleri anlaşmayla özel bürolara yaptırılır. Tapu ve Kadastro ko-
nusunda federal patenti olmayanlar bu işleri yapmaya yetkili değildirler. 
Bu patenti elde etmek için gerekli sınava katılarak başarı sağlamak ge-
rekir. Sınava katılma, yeterliliği belirten yeterlik belgesini gerektirmekte-
dir. Bu belge, üniversite seviyesinde Genel Kültür, teknik ve hukuM for-
masyonu olup konuyla ilgili teknik personel yanında iki yıllık staj yapan-
lara verilir. Bu. sınav konuyla ilgili federal komisyon tarafından yapılmak-
tadır. 

ödenekler genellikle Kafederasyon tarafından karşılanır. Yapılan 
alımlardan istenen inceliğe göre Kafederasyonun masrafa katılma payı 
yüzde 60, 70 veya 80 olup, ayrıca her IY derece nirengi noktası için belirli 
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bir Ödeme yapmaktadır. Ömırîarm revizyonu ve işaretlenmesi ile ilgili gi-
derler kantonlar tarafından karşılanmaktadır. Kantonlar bu giderlerin tü-
münü veya bir kısmını mal sahipleriyle köylerden toplamaktadırlar. 

Sınırlandırma ve sınırları işaretleme ile ilgili masrafların % 50 - 70 
mal sahipleri geri kalanı ise kantonlarla köyler tarafından karşılanmak-
tadır. 

. İsviçredeki Kadastro Çalışmaları 

3L12.1969 

Kadastrosu biten yerler 19.938 

Geçiti olarak Kadastrosu oannmış yerler 2.380 

Kadastrosu yapılmakta olan yerler 3.207 

Kadastrosu yapılacak yerler (x) 9.263 (x> 

Kadastrosu yapılmıyacak yerler 6.5C.0 

İsviçrenîn toplam yüzölçümü 41.288 

(x) Genellikle Aîplerdeki yerlerdir. 
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İmar Planı Uygulamalarında -
Harita Hizmetleri 

Naran! AESLAN * 

İmar plânı uygulamalarında harita hizmetlerinin neler olduğunu izab 
etmeden önce Belediyelerimizin harita bakımından bugünki durumları ve 
İmar plânı tatbikatı ile ilgili olarak alınması gerekli tedbirlerin neler ola-
bileceği üzerinde durmak faydalı olacaktır. 

6785 sayılı İmar kanunu gereğince harita ve İmar plânlarını yaptırmak 
ve yapılmış olan İmar plânlarını da mevcut yönetmelik esasları dahilinde 
tatbik etmek Belediyelerîimize gör#v olarak verilmiştir. 

İtler Bankası Belediyelerimizin bu görevlerini yerine getirebilmesi için, 
onlara imkânları nisbetinde yardımcı olmaktadır. 

İller Bankası kuruluşundan bugüne kadar harita yönünden Belediye-
lerimize sadece haritalarını yaptırmalarında yardımcı olmuş ve finansma-
nım temin edebildiği takdirde, Belediye teşkilâtı kurulur kurulmaz harita 
alımı işini programa almak, ikmâli ve tasdiklerimi sağlayarak Belediyesine 
teslim etmek imkânlarına sahip olabilmiştir. 

Halihazır harita alımı bakımından, İller Bankasınca Belediyelerimize 
yapılan hizmet 1969 yılı sonu itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir. 

1969 sonu itibariyle Belediye sayısı    ., ......................................  1287 

1939 dan itibaren haritası yapılan    ......................................  1190 

Haritası yapıplmakta olan    ........................................ , ..........  83 

Haritası yenilenen..................................... ;-................................  375 

Haritası yenilenmekte olan   ....................................................  80 

Haritası yenilenmek üzere müracaat eden .............................  83 

Haritasının yenilenmesi muhtemel olan   ................................  252 

*   Müh. İller Bankası Harita. Dairesi Reisliği Fen Heyeti MMttri 
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Belediyelerimiz, görevleri olan her türlü kamu hizmetlerini yerine ge-
tirebilmeleri için ilk defa beldenin halihazır haritasını ve İmar plânını 
yaptırmak mecburiyetindedirler. Zira şehirleşme, daha iyi yaşama şartları-
nın temini ihtiyacından doğduğuna göre, Elektrik, Su, Kanalizasyon ve yol 
gibi zaruri ihtiyaçların süratle ve en iyi şekilde temini Belediyelerimizin 
esas amaçlarım teşkil etmektedir. 

Bu gibi zaruri ihtiyaçların temini ise, ön plânda beldenin halihazır 
haritasının ve düzenli gelişmesini sağlayacak bir imar plânının mevcudi-
yetine bağlı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, bir beldede Belediye kurulur kurulmaz harita ve imar 
plânlarının yaptırılması için İller Bankasına müracaat etmektedirler. 

Yukarıda verilmiş olan dokümanların tetkikindende anlaşılacağı gibi, 
İller Bankası harita yapımı yönünden bütün güçlüklen aşmış ve bu güne 
kadar kurulmuş olan Belediyelerimizin harita ihtiyaçlarını müracaat etti-
ği yıl içersinde ^programa almak imkânına erişmiştir. 

Harita yapımından sonra, İmar plânı, Elektrik; Su, Kanalizasyon pro-
jelerinin tanzim edilmesi ve gerek İmar Plânı gerekse projelerin sıhhatli 
olarak zemine aplike edilmesi, ancak halihazır haritanın devamlılığının 
sağlanması suretiyle imkân dahilinde olabilir. 

Bu sebeple bir beldenin halihazır haritasının her zaman istifade edilir 
durumda tutulmasında zaruret bulunmaktadır. 

İller Bankasınca haritaların ikmalinden sonra devamlılığının sağlan-
ması yönünden belediyelerimize herhangi bir hizmet götürülmesine imkân 
bulunmadığı takdirde ise; (ki halen gerek teknik eleman ve gerekse finans-
man yönünden buna imkân bulunamamaktadır.) bu görevi Belediyelerin 
kendi bünyeleri içersinde yürütmeleri gerekmektedir. 

Bu yönde Belediyelerimizce yürütülmesi gerken görevler ise şunlardır; 
1 — Haritaya ait   Nirengi Poligon ve Nivelman tesis ve röperlerinin 

korunması 
2 — Çeşitli sebeplerle tahrip edilmiş olanların yeniden ihya edilmesi, 
3 — İmar plânı tatbikatının tekniğe uygun bir şekilde yürütülmesi, 
4 — Tatbikat neticesi beldede meydana gelen değişikliklerin günü gü- 

nüne haritaya işlenmesi, 
Halbuki bu gün hemen hemen bütün Belediyelerimizde teknik eleman 

kifayetsizliği ve ayrıca konunun öneminin iyice anlaşılmamış olması ne-
deniyle, bu işlemler yapılmadığından, beldelerimizde, kontrolsüz ve tekni-
ğinden çok uzak bir şekilde, süratle gelişen şehirleşme hareketleri, haritayı 
yapımından kısa bir süre sonra istifade edilmez hale getirmektedir. 

Bunun dışında beldede önmeli bir gelişme olmasa dahi, bilhassa Su ve 
Kanalizasyon inşaatları, yeniden yol açma, mevcut yolların parke ye asfalt 
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kaplanması gibi çalışmalar, haritaya ait Nirengi ve Poligon tesislerinin 
ehemiyeti bilinmediğinden tamamen yok olmalarına sebep olmaktadır. 

Tesisleri imha edilmiş olan haritadan yeni işler için istifade etmek ve-
ya ilâve yapılmak suretiyle tevsiini sağlamak imkânsız hale geldginden, 
tamamının yeniden ele alınması mecburiyetini ortaya çıkarmaktadır. 

Bilhassa İmar plânı tatbikatı yönünden haritanın devamlılığının sağ-
lanması büyük bir önem arzetmektedir. 

İlerde İmar plânı tatbikatının teknik yönü hakkında verilecek izahat-
tan daha iyi anlaşılacağı üzere, tatbikat işlemlerinin tekniğe uygun bir 
şekilde yürütülebilmesi için, haritaya ait tesislerin mutlaka zeminde mev-
cut olması, kaybolanlarının, da yeniden ihyası şart olmaktadır.  . 

Bu tesislere dayanılmadan gelişi güzel yapılan İmar tatbikatları, mu-
hakkakki yanlış olacağından, kışa bir süre sonra İmar plânı hedefinden 
uzaklaşacak, tadilini veya yeniden tanzimini icap ettireceği gibi, bazanda 
Belediyelerimize çok büyük ve telafisi imkânsız zararlar açacaktır. 

Bugün Belediyelerimizin mevcut teknik imkânları ile yaptıkları İmar 
plânı tatbikatları, tamamen teknik esaslardan uzak olarak yürütülmekte-
dir. 

Büyük yatırımlar yapılarak meydana getirilen tesislerin plânda tesbit 
edilen yerlerinden (gerek konum gerekse kot itibariyle) çok farklı yerlerde 
yapıldığına dair pek çok misal vermek imkân dahilindedir. Bu şekilde tek-
nik esaslardan çok uzak bir şekilde yapılan tatbikatlar İmar plânlarını kı-
sa zamanda işlemez hale getirmektedir. 

Yukarıda verilmeye çalışılan izahattan da anlaşılacağı gibi harita ve 
İmar plânlarının devamlılığının sağlanması, mükerrer harita ve imar Plâ-
nı yapımının önlenmesi, sarf edilen para, emek ve zamanın değerlendirile-
bilmesi için,, bugüne kadar hemen hemen hiç yapılamıyan İmar plânı uy-
gulamalarının, teknik esaslar dahilinde yürütülmeye başlaması, artık bir 
zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bugün için, bütün Belediyelerimizde bu yönde bir faaliyete geçilmesi 
imkân dahilinde bulunmamakla beraber, pek azımda olsa bu istikamete 
yöneltmek faydalı bir başlangıç teşkil edecektir. 

Bu amaçta yürünerek, İmar plânı uygulamalarının gerçekleştirilmesi 
hususunda atılacak ilk adımın, ne şekiUfe olabileceği üzerinde bir kanaat 
ve düşünceye varılabilmesi için, önce İmar plânı uygulamasındaki teknik 
çalışmalarının neler olduğunu kısaca izah etmenin faydalı olacağını ümit 
ediyorum. 
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İMAR PLÂNI UYGULAMASINDAKİ TEKNİK 
ÇALIŞMALAR 

1) Hazırlık safhası çalışmaları : 

İmar plânı yapılacak beldenin mevcut halihazır haritası malûlün-
de incelenir. 

Bu İnceleme safhasında; 

a) Haritaya ait Nirengi ve Poligon tesislerinin yerinde olup olmadıkları. 
kontrol edilir. ' 

b) Gerek plâ'nın tanzimi sırasında, gerekse daha sonra yapılmış ve ha 
ritada gözükmeyen bina, yol benzeri tesislerin mevcut olup olmadığı 
araştırılır,. 

c) Kaybolan Nirengi, Poligon tesisleri yeniden inşa edilerek ölçü ve he 
sapları yapılıp haritaya işlenir. 

d) Haritada gözükmeyen tesisler ölçülerek paftalarına işlenir. 
e) Beldede meydana gelmiş olan değişikliklerin    plân esasına tesirli 

olup olmıyacağı kontrol edilir. 
f) Plân tatbikatı için mevcut poligon tesisleri kâfi gelmediği takdirde, 

lüzumlu poligon tesisleri yapılır. 

2) Tatbikat haritalarının hazırlanması : 

Şeffaf boyut değiştirmeyen malzeme üzerinde tersim edilmiş bulunan 
mevcut halihazır haritalara, tatbikat İmar planındaki esaslar, harita ter-
sim tekniğine uygun olarak yeniden çizilir. Bundan gaye tatbikat plânm-
clakî esasların araziye aynen uygulanmasını sağlamaktır. 

Tatbikat haritalarında, tatbikat plânında verilmiş olan esaslara göre 
yol genişlikleri, korunması gereken cephe hatları ve tesisler dikkate alına-
rak ada ve yollar geçirilmiş olmalıdır. 

3) Ada uygulama krokilerinin liarartatıması : , 
Hazırlanmış olan tatbikat haritaları üzerinden, adaların araziye uygu-

lanmasını sağlıyacak nitelikte alman ölçü değerleri ile, her ada işin yakla-
şık ölçekli bir uygulama krokisi hazırlanır,. 

4) Adaların ssemiıı© uygulanması : 
Hazırlanan ada uygulama krokilerindeki değerlere göre, zeminde mev-

cut poligon tesislerine istinaden, ada köşeleri ile kırık noktalan teker teker 
alet, prizma ve çelik şerit kullanılmak suretiyle zeminde işaretlenir. İşa-
retlenen bu noktalar beton kazıklarla tesbit edilir. 
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5) Uygulama Röper krokilerinin haariananası : 

Zemine Aplike edilmiş olan ada köşe ve kırık noktalan, civarında1 mev-
cut sabit tesislerin köşe ve karakteristik noktalarından mesafeleri ölçül-
mek suretiyle en az üç noktadan Röperlenir. Yapılan Röper ölçüleri bir 
kroki üzerinde tesbit edilir. 

6) A«ta Eölöve Krokilerinin hazırlanması : 

Zemine aplikesi ve röperlenmesi tamamlanan adalar, mevcut poligon 
tesislerine istinaden, şehir ve kasabaların haritasının yapılmasına ait tek" 
nik şartname esasları dahilinde ölçülerek, bir kroki üzerinde tesbit edilir. 

? Ada rölöve krokilerinin hazırlanmasının amacı,.. parselasyon haritala 
rının düzenlenmesi için kesin İmar adalarının elde edilmesini ve İmar par 
sellerinin, uygulanmaları için gerekli ölçülerin toplu halde elde bulundurul 
masını sağlamaktır. . 

7) Parselasyon haritalarının hazırlanması : 

Zemine uygulanmış olan İmar adaları rölöve krokilerinde tesbit edil-
miş olan ölçü değerlerine veya oda köşe ve kırık noktalarının hesaplanmış 
koordine değerlerine göre yeniden, eb'at değiştirmeyen şeffaf paftalara 
tersim edilir. 

Tersim edilen yeni paftaların ölçeği 1/1000 veya önemine göre 1/500 
olabilir. 

Yeniden açılan bu paftalar halihazır harita ve imar plânı pafta tersi-
nıatına uygun olarak tanzim edilmelidir. 

Parselasyon haritası ismi verilen bu paftalar üzerine, kadastro durumu 
ile tatbikat İmar plânında muhafazası uygun görülen yapılar, anıtlar, köp-
rü, okul, cami gibi önemli tesisler mevcut haritasından aynen kopya edilir. 

Parselasyon haritalarına işlenmiş olan kesıin imar adaları, plânın ön 
gördüğü esaslar dahilinde parsellere ayrılmak suretiyle parselasyon hari-
taları tamamlanmış olur. 

İmar pîânı uygulanmasının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak tek-
nik çalışmaların önemli bölümlerini yukarıda izaha çalışmış bulunuyorum 

Âda uygulamalarının gerçekleştirilip parselasyon haritalarının tanzi-
minden sonra yapılacak ilşemlerde aşağıdaki gibi sıralıyabiliriss : 

1) Kadasrosu yapılmış beldelerde kadastro haritalarının parselasyon 
haritası üzerine nakledilmesi. 

2) Kadasrosu yapılmamış beldelerde tapu senetlerinde !>e!îrtilen mül 
kiyet sınırlarının parselasyon haritasii üzerine nakledilmesi, 

3) Parsellerin düzenlenmesi, 
4) uygulama sınırının tesbiti, 
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5) Parsel fişlerinin tanzimi, 
6) Denge ve tahsis cetvellerinin tanzimi, . . . .  
7) Tasdik, ilân ve tescil işleri, 
8) Yolların uygulanması, 
9) Yol profillerinin tanzimi, 

 

10) Yol kırmızı hattının uygulanması, 
11) Yapı yerinin gösterilmesi, 
12) İmar parsellerine ve Yapı yerlerine kot verilmesi, 
13) Teöjel vizesi, 
.14.) Yol genişlemesi ve yol açma, 
15) Adaların birleştirilmesi, 
16) Parsellerin ayırma ve birleştirme işlemleri. 

Yukarıda izaha çalışılan İmar plânı uygulaması işlemlerinin hemen 
hemen tamamı, İmar plânının maksada uygun bir şekilde zemine intikâl 
ettirilebilmesi için yapılması gerekli teknik çalışmalardır; Bu çalışmaları 
yürütebilecek teknik kadronun ise yeteri kadar.harita, teknik elemanından 
meydana gelmesi ve bir harita ve Kadastro Mühendisinin nezaretinde ça 
lıştırılması gereklidir. . . .  

Belediyelerimizce bu nitelikte bir teknik kadronun temin edilmesine 
imkân yoktur. Çünkü maddî durumları buna müsait olmadıkı gibi, memle-
ketimizdeki bu nitelikte olan teknik eleman sayısı, ihtiyacı karşılamaktan 
çok uzaktır. 

Buda gösteriyor ki en ideal şekil olan, Belediyelerimizin plân uygula-
malarını bizzat kendileri tarafından realize emilmesi, şimdilik gerek finans-
man ve gerekse eleman temini bakımından imkânsız durumdadır. 

Bu durumda Belediyelerimizin İmar plânı uygulamalarım gerçekleşti-
rebilmeleri için Memleketimizin mevcut imkanlarından faydalanma yolla-
nnın araştırılması bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu problemin çözümlenmesinde en uygun yol Belediyelerimizin tek 
başına yapamadıkları işi, malî ve teknik imkânlarını birleştirmek suretiyle, 
sağlayacakları teknik kadrodan mümkün olan nisbette istifade ederek ba-
şarmalarına! yardımcı olmaktır. 

İller Bankasının Bölge Müdürlüklerinde kurulacak Aplikasyon grupla-
rından Belediyelerimizin mümkün olan nisbette istifadelerini sağlamak 
onlara.yapılacak yardımın en uygunu olacaktır.. 

Zamanla teknik eleman temini imkânları arttıkça, genişletilecek olan 
Bölge kadroları, önce İl merkezlerine, buradan da Belediyelerimize yayılma 
imkânlarının araştırılması topyekûn uygulamanın gerçekleştirilmesini sağ-
layabilir. 
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Üyelerimizle ve Mesleğimizle ilgili haberlerin derlenmesin-
de güçlük çekmekteyim Üyelerimizin Meslekî ve Sosyal yaşantı-
tılarına ilişkin haberleri Odamız Merkezine ulaştırmalarında 
ilgi ve-titizlik göstermelerini rica ederiz.   ■ " 

YAYIN KURULU 

BİLİMSEL. ALAN HABERLERİ     . ...   ■    . 

Kerim KEÇECİ ve Kemal ÖZDEN Hollanda Hükümeti Teknik İşbirliği 
Bursundan faydalanarak, Hollandanın Delft şehrindeki «Uluslararası 
Havai ölçme ve Yer. Bilimleri Enstitüsü» nde katıldıkları «Şehircilik 
Çalışmalarında Havaî Fotoğrafların kullanılması» konulu 7 aylık kursu 
başarı ile bitirerek Temmuz 1970 tarihinde yurda dönmüşler ve gö-
revlerine başlamışlardır. Tebrik eder, ilerdeki çalışmalarında başarılar 
dileriz. 

Turhan BASMAN, Ahmet POLAT ve Orhan KALIPÇI, Haziran 1970 ta-
rihinde Almanya'nın FRANKFUBT/Main şehrindeki «Mühendislikte 
Reprodüksiyon ve Fotoğrafçılık» konulu 21 günlük tetkik seminerine 
katılmışlardır. Tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

M. Emin ERTÜRK, Mayıs 1970 tarihinde Odamızın Asil üyesi bulundu-
ğu «Uluslararası ölçme Mühendisleri Fedarasyonu (FİG = Federation 
Internatiionaî des GĞometres)» tarafından Yugoslavya'nın Split şeh-
rinde tertiplenen «Kadastro ve Arazi Düzenlenmesi Komisyon Toplan-
tısı» na Odamız Delegesi oalrak katılmıştır. Başarılar -dileriz. 
Erdoğan ARAL, İhsan KAYMAKÇI ve Salih TOKER, Yüksek seviyede 
İdareci yetiştirmek üzere her sene düzenlenmekte bulunan Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün (TODAİE) 1969 - 1970ı Yılı Ge-
nel öğretim ve yetiştirme programını başarı ile bitirmişlerdir. Kutlar, 
başarılar dileriz. 

Dr. Y, Mür. Nazmı YILDIZ, Almanya'da inceleme ve eğitim çalışmala-
rını tamamlayarak Türkiye'ye dönmüş ve İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi, Harita ve Kadastro Bölümünde öğretim Gö-
revine başlamıştır. Kutlar, başarılar dilerte. 
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ATANMA, YÜKSELME ve YEK DEĞİŞTİRMELER* 

Ahmet POLAT İller Bankası Harita Dairesi Reisliği Fen Heyeti Müdür 
görevinden ayrılarak, Karanfil Sokak 8/4 - ANKARA adresinde serbest 
çalışmaya başlamıştır. Başarılar dileriz. 
Erdoğan KARADAĞ Ankara İl İmar Müdürlüğündeki görevinden ay-
rılarak serbest çalışmaya başlamıştır. Basanlar dileriz. 
Y. Atilla ETE Söke Kadastro Müdürlüğüjftgörevinden istifa ederek, ser-
best çalışmak üzere sökede Büro aççmıştır. Başarılar dileriz. 
Feyyaz GÜVENER Mesken Genel Müdürlüğü Harita Müdürlüğündeki 
Yapım ve Kontrol Şefliği görevinden ayrılarak, Toprak - İskân Genel 
Müdürlüğü Harita Fen Kurulu Müdürü görevine, 
İzzet ÇAKAR Sandıklı Kadastro Müdürlüğü Görevine,, 
Mustafa YILMAZ Tokat Kadastro Müdürlüğü1 görevine Ercan 
SEN Gelibolu Şehir Kadastro Müdürlüğü görevine, Halis 
GÜNEŞLİ Ağrı Tapulama Bölge Müdürlüğü görevine, Halil 
KAYNARCA Igdır Tapulama Bölge Müdürlüğü görevine, Emin 
MARANGOZLAR Edirne Tapu Fen Amirliği görevine, Tunoer 
ALTAN Samsun Tapu Fen Amirliği görevine, Zeki YOLCU 
İskenderun Tapu Fen Amirliği görevine, 
İ. Hakkı GÜNEŞ D.S.İ. Harita Fen Heyeti Müdürlüğünde Şeflik gö-
revine, 

Erol CAN Tire Kadastro Fen Amirliği görevine, 
Ali AKTAŞ Acıpayam Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendis -
ligi görevine, 

Yakup ÜLKER Balıkesir Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine^ 

Hasan ŞAHİN Boyabat Tapulama Bölge MüdürltğüKontrol Mühendis-
liği görevine, 

İ. Onur ÇANDAR Çivril Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine,, 

Hüseyin ERDOĞAN Edirne Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mü-
hendisliği görevine, 

Vakıf ERDOĞAN Erzincan Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mü-
hendisliği görevine 



îtefik Î>İSMIR firzurum tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine, 
Esen ÖZKAYA İsparta Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine, 
Yunus AKSOY Konya Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendis-
liği görevine, 
Ömer AYDIN Kemalpaşa Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine, 
Faik ÇAKMAK Tekirdağ Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühen-
disliği görevine, 
Ahmet GÜL Silifke Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği 
görevine, 
İkbal CİRİT Şile Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği gö-
revine, 
Alaattin ULUCAN Sorgun Tapulama Bölge Müdürlüğü Kontrol Mü-
hendisliği görevine, 
Metin KUTLU Askerlik Hizmetini bitirerek Bursa Y. S.E. II. Bölge Mü-
dürlüğü Plân Program Mühendisliği görevine, atanmışlardır. Kutlar, 
yeni görevlerinde başarılar dileriz. 
Mümtaz SABIKAYA Askerlik Hizmetine, 
İlker ÖZKAN Askerlik Hizmetine, 
Celâl ÖNER Askerlik Hizmetine, 
Bayram SAVRAN Askerlik Hizmetine, 
başlamışlardır. Kutlar başarılar dileriz. 

EVLENENLER 

Bayan Nehir GÜVENİR ile Hüseyin GÜVENİR 25,7.1970 günü Kırklare-
Unde, 
Bayan Tanju KILIÇKIRAN ile Kâmuran KILIÇKIRAN 8.8.1970 günü 
Ankarada* 
evlenmişlerdir. Kutlar, mutluluklar dileriz. 

DOĞANLAR 

Bayan EREN ile Nevres EREN'nin 3. Kızı Temmuz 1970 de, 
Bayan ÖZDOĞRU ile İsmailöZDOĞRU'nun 26,5.1970 de kızları IŞIL. 
Bayan İNAN ile İbrahim İNAN'ın Mayıs 1970 de Oğulları SERHAT 
Bavan ARAL ile Erdio&an ARAL'ın 18.7.1970 de kızları GÜLAY 

dünyaya gelmişlerdir.   Anne ve Babaları tebrik eder, yavrulara uzun 
ömürler dileriz. 
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YÖNETMELİK * 

Millî Eğitim. Bakanlığından : 
Yüksek öğrenimlerini lise öğrenimi üzerine yapmayan 

yüksek ©kul mezunlarının üniversiteye girişlerinde 
uyarulanacak işlem hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — Yüksek öğrenimlerini lise öğrenimi üzerine yapmayan yük-
sek okul mezunlarından üniversite seviyesinde bir öğrenim daha yapmak 
isteğinde olanların yüksek okullarda gördükleri öğrenimle ulaştıkları ge-
nel ye meslekî kültür seviyesi lise öğreniminin üstünde olduğundan, bu gi-
biler üniniversitelere girişte ibraz edecekleri yüksek okul diplomaları, lise 
diploması gibi işlem, görür,. 

Bu diplomalar, sosyal bilimler, iktisadî bilimler, güzel sanatlar, yabancı 
diller ve benzeri alanda öğrenim yapan yüksek okullardan alınmış ise, lise-
lerin edebiyat koluna; fen bilimleri, teknoloji ve benzeri alanlarda öğrenim 
yapan yüksek okullardan alınmış ise liselerin fen koluna karşılık tutulur. 
Madde 2 — 2287 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi.gereğince hazırlanan bu 
Yönetmelik Resmî Gazetemde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

YENİ YAYINLAR 

TOP0Ğ1AFİK. ÇİZİM 
VE' 

.   . NORMLAHI 
Prol M. Gündoğdu ÖZGEN 

İ.T.Ü, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi 
İstanbul Teknik üniversite Matbaası Gümüşsüyü - 1970 

Kitap, teknik ve Topoğrafik çizim konulan ile yurdumuzda, hali-
hazır ve Topoğrafik harita yapımında kullanılan özel işaretleri kap-
samaktadır. 



ÖLÇME BİLGİSİ — İlhan Kaya DUMAN, İller Bankası yayınla-
rından. Belediyeler, «İçmesu İşletme» kursu ÖLÇME BİLGİSİ ders ki-
tabı. 

ÖLÇME BİLGİSİ 
BİRİNCİ CİLT 

CELAL SONGÜ 

Harita X- Mühendisi 
Metinde 360 Resim ve şekil ile 60 tablo 

Fiatı: 50 T. L. 
İsteme Adresi : 

CELAL SONGU : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 14/la Saray Apt. 
Ankara 
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Refik Halt ERÜBEN'l kaybettik 

Tapu Ye Kadastro Genel Müdürlüğü esM Fen Müşavirlerin-
den Refik Halit Ertren 1&&1970 günü tedavi edildiği hastalık-
tan kurtulamayarak Ankara'da hayata gözlerini yummuştur. 

Refik Halit Erüren 14.9.1903 tarihinde İstanbul'da dünyaya 
gelmiş, ilk ve orta öğreniminden sonra Deniz Harp Okuluna 
gitmiş ve 1923'de Asteğmen olarak göreve başlamış, ancak bu 
görevinden istifa etmiştir. 1925 senesinde Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü'ne intisap eden merhum çeşitli kademelerde 
görev yapmış; 1941 de Fen Müşavir Muavinliğime, 1946 da ise 
Fen Müşavirliğine atanmıştır. Bu görevi 1968 senesine kadar 
yürüten merhum aynı zamanda Tapu ve Kadastro Meslek Oku-
lunda da öğretmenlik yapmıştır^ 4 Temmuz 196® tarihinde ise 
emekli olarak ayrılmıştır. 

15.2.1960 tarihinde İller Bankasında tekrar vazifeye başlı-
yarak ölümüne kadar İller Bankasında çalışmıştır. 

Mesleğimize uzun seneler başarıyla hizmet eden merhuma 
Tanrıdan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarımıza baş 
sağlığı dileriz. 




