
olur. A ve B ler ( 6 )   daki katsayılardır. Şu halde : 

Aj   =   1     ,    A2  =   1     ,    A3  =   0    ,    A4  =  0 Bx   

=  0    ,    B2  =  0    ,    B3  =   1     ,    B4  =.1 

dır. (17) denklemlerinde Q ağırlık katsayıları ile bunların indirgenmiş değerleri 
bulunmaktadır. Bu indirgemeler normal denklemler ile beraber yapılacak İndir-
gemeler değildirler. Bunların indirgemesi kendi arasındadır. Onun için misali-
mizde elde edilen on adet ağırlık katsayıları sanki normal denklem katsayıları 
imiş gibi çözüm çizelgesine konur ve indirgenir. Bu husus cetvelde gösterilmiştir. 
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olur.  (17)  şart denklemlerine  tekabül eden  normal  denklemler: 

[n]  Ka+[m]Kt          +  Wa = o 

[in] KQ + [in] Kb         + Wb = o 

dır. Bu denklemler (9 )  denklemlerinin aynıdır. (Dengeleme hesabı sayfa 208) de-
ki   (22)   formüllerine  göre : 

[ î l ]= A, A1 Q11+A1 A2 Q12 + AT A3Q13*A1 ku Qu , 

+ A2 A-, Qı2 + A2 A2 Q22 + A2 A3 Q23 + A2 A^ Q24 + A3 

A1 Q.i3 + A3 A2 Q23 4- A3 A, Q 33* A3 A4 Q34 

4- A; AT Q% + AA A2 Q24 + A4 A3 Q34+ A4 A^ Qu 

';   ♦    [ll]=    D1 B1   Q11 ^B1  B2   Q12 +B1   B3 Ql3+B1  BA  QU 
+ B2B1 Q12t-B2B2 Q22 + B2 B3 Q23+B2 B4 Q24 

V      (iğ) 
•4-B3B1 O13-İ-B3B2 Q23 + B3B3Q33+B3B4 Q34 

-      +B4 BT QU+ BA B2  Q24 + B4 B3 Q34+ B4 B4 0u 

Qlll]=   A1 B1 Qİ1 + ATB2 Q12 + Aı B3Q13+A,B4 Qu tAjB! 

Q12 + A2B2  Q22 + A2B3Q23+A2B4 Q2,  

+ A3 B1 Q13 + A3 B2  Q23 + A3 B3 Q33+ A3 B4 Q34 

+ A4 B1   Qk + A4 B2   Q2A+ Aü B3 ^34^ \ B4  QA4 

dır. A , B ve Q ların değerleri yerine konursa : 

[ I I ]    =   +  0.88567,       [IHI]   =   +   1.14280,    [ I I I ]    _  —0.57148 

bulunur. Şu  halde evvelce hesapladığımız : 

Ka  =   +  6,330    ,    Kb  =   +   12,914 .      . 

tekrar kullanabiliriz. Şimdi du lan hesaplayalım. 

du1 = -s- 0.5041  Ka - 0.1939   Kb = + 3.191 - 2 . 5  04 = + 0 . 6 8 7  

du2 = * 0.7947  Ka  - 0 5 9 6 1    Kb * +  5.030- 7 . 6 9 8    =- 2 . 6 6 8  

du3=4- 0 3872 Kb ' = + 5.000 

duA= + 0.7746    Kb = + 10.003 

o lur  .  âX ler  ise  
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olur.  (28)  denklemlerini  problemimiz için yazalım. 

0.54285 K, - 0.17144 K2 - 0.17144 K3 + 0.02856K4 - 0.02856 K5 + AX, -  0  
-017144 K ı  +  0.68570 K 2 -  0.31430 K 3 - 0.11430   K4 +  0.11430   ^-^-1.772=0 

-0.17144  K, - 0.31430 K2 + 0.68570K3 - 0.11430   K4 +0.11430  K5 + AX3 = 0 
♦0. 02856 K, - 0.11430 K2 - 0.11430 K3 + 0.68570 K4 * 0.31430  K5 - AX3 + 11.142 = 0 

-0. 02856K 1 +  0.11430 K2 + 0.11430 K3 + 0.31430  K4 ♦ 0.68570 K5+. AX5 0 i ^  
« i  -       K ?  ;  o  

K 3 -  K4 = 0 

olur. K5   =   0 olduğu görülmektedir. 

* ^ K2  ==   Ky      ,       K4  =   K3 

<$:■    yazarsak  (29)  dan : 
■    \  

4-0.37H1  K, - 0.1/.288 K3 + AX, .  0  

+ 0.5U26  K,   -0.428S0 K3 - AX, .1.772     =0 

'•      -0.48574 K,   f 0.57140 K3 +AX3 =0 .    (30). 

-0.08574  KT+0.57140K3 -AX 3  +11.142   =0 

+ 0 08574   K|  -s- 0. 42860 K3 + AX5 fc= 0 

e 

elde edilir.  Bu  denklemlerin çözümü  ile de   AXj,   AX3 ve   AX5 için evvelce bu-
lunan  değerler elde edilir. 
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FEDERAL ALMAN İMAR KANUNUNA ÇÖRE İMAR 
UYÇULAMA PLANLARİ   HAZIRLANMASI İŞLEMİ 

G. Paul'den Çeviren : 
Nazmi YILDIZ 

Federal Alman  İmar Kanununa göre  hazırlanacak imar uygulama plânlarının esas ve 
kapsamı   hakkında  çok  şey yazılmıştır.     Fakat  pratikte bu   işle  uğraşan *  4 

kimseler için  işlemin  yürütülmesi,  karar metinlerinin formüle edilmesi veya yet-'    
kili karar organı hakkında da birçok şüphe ve sorular vardır. Bu sorular genellikle :'     

görevi yapmak gerektiği zaman ilk defa meydana çıkmaktadır. Bu nedenie, mahallî  
idareler tarafından  işin nasıl  yapıldığını   kısaca  ve  kanunun  yorumu  gerekmeden 

aşağıdaki gibi anlatmak iyi olur. Kusursuz olmadığı söylenemeyen şema, işle-,-mi 
yürüten daireler için yardım ve teşvik yerine geçebilir, aynı zamanda tartışma 

konusu olabilir. 

Ekseri büyük şehirlerin organizasyon sistemleri aynıdır : Şehir plânlama dairesi 
imar uygulama plânının şehircilik bakımından ön taslağını hazırlar. Ölçme t 
dairesi, kadastro haritaları üzerinde taslağı tamamlayarak onu «kadastro parselleri 
doğruluğunda» plân haline getirir ve plân işlemini yürütür. Bu konuda belediye meclisi 
kararının geçerli olduğuna dikkat etmek gerekir. Belediye meclisi olmayan şehirlerde 
bu kararları almak yalnız belediye temsilciliklerine aittir.1) 

I.  Ön   İ ş l e m  

1. Şehir plânlama dairesi  imar  uygulama plânının  ön  taslağını  hazırlar. 

2. Ön taslak, görüşlerini bildirmeleri  için yol - kanal dairesine, ölçme daire 
sine2), belediye ikmal  (su, elektrik, havagazı vs.) dairesine, bahçeler müdürlüğü 
ne v.s. gönderilir. 

3. Ölçme ve şehir plânlama  daireleri, gerekli  oranda  plân  hazırlanmasında 
görüşlerini bildirmeleri için belirli kamu kuruluşlarını haberdar ederler. 

4. Ön taslak, muhtemelen gerekçe ve diğer yazışma ile, işleme uygun olarak 
tamamlanması  için  ölçme dairesine gönderilir. 

1) Federal Almanya'da belediye örgütleri Türkiye'dekinden farklıdır. (Çeviren) 
2) Ölçme dairesi, imar plânı bölgesine ait gayrimenkullerin mülkiyet oranları 

na göre plânm uygulanmasını kolaylaştıracak  tedbirlerin alınmasını veya 
hamur işleminim kaçınılmaz olduğunu ve    bunun imar uygulama plânının 
hazırlanmasında gözönüne alınmasını öne sürebilir. (Çeviren) 

32 



5. Ölçme dairesi, gerektiğinde, Federal Alman İmar Kanununun 14, 15, 25 
veya 33 üncü maddelerini3) gözönünde tutarak belediye meclisini bir karar alma 
ğa sevkeder. Bu   karara  göre  .......................    (doğru olarak hudutlandırılmalıdır) 
bölgesi  için bir imar uygulama plânı  hazırlanacaktır. 

I I .   Âna   İ ş l e m  

1. Ölçme dairesi, gönderilen ön taslağı, kusursuz ve en  son durumun  işlen 
miş olduğu  kadastro haritaları   üzerinde  kadastro  parselleri  doğruluğunda  «imar 
plânı tasarısı» haline getirir. 

2. Gerekçe ve tahminî  maliyet  keşfini   kapsayan  ve belediye    encümeni   ile 
belediye meclisine verilecek bir mucip hazırlanır. Bu meyanda, imar plânının hangi 
arsa düzenleyici ve diğer tedbirler için esas teşkil edeceği kısaca bildirilmelidir. 

3. Belediye encümeni ve meclisi plân tasarısını  takriben aşağıdaki metinlerle 
kararlaştırır : 

a) Belediye encümeni, imar dairesi  tarafından  sunulan  ....   şeh 
rinin  (doğru olarak hudutlandırılmalıdır)  .......................  bölgesine ait 
.................................  tarihli  imar plânı  tasarısına ve gerekçesine muvafa 
kat eder. 

b) Belediye meclisi   ..............   bölgesi  için bir imar plânı  hazırlanmasını 
kararlaştırır.  Belediye encümeni  tarafından  sunulan   ...............   tarihli 
taslak ve gerekçe kabul edilir ve genel askısı, 23.6.1960 tarihli Federal 
İmar Kanununun 2 nci maddesinin 6 ncı paragrafına göre düzenlenir. 

Veya bir imar plânının hazırlanması evvelden kararlaştırılmış ise: «.................  
bölgesi  için belediye encümeni tarafından sunulan  ...................   tarihli 
imar plânı  tasarısı  ve gerekçesi  kabul edilir ve askısı   23.6.1960 ta-
rihli Federal  İmar Kanunun  2 nci  maddesine göre düzenlenir.» 

4. Plân   tasarısı   ve gerekçe ölçme dairesinde bir ay müddetle asılır.  En az 
bir hafta önce askı yeri ve müddeti, bilinen şekilde ilân edilir. İlânda, askı müd 
deti  içinde dilek ve temennilerin  söylenebileceği bildirilmelidir. 

İmar plânının ilgilendirdiğ i oranda kamu kuruluş ları (il ve ilçe idareleri, 
komşu belediyeler, sular dairesi, sağlık, yol yapımı ve millî eğitim daireleri, sanayi, 
ticaret, ziraat ve küçük sanatlar odaları, orman dairesi, federal posta ve . 
demiryolları, tabiat, sivil halk korunması ve millî savunma daireleri, devlet bina 
konstrüksiyon dairesi, kadastro dairesi, elektrik - havagazı - su ikmal müesseseleri, 
eyalet anıtlar dairesi, klişe ve dinî cemiyetler) askıdan ayrı ayrı haberdar edil-
melidirler. 

5. Ölçme ve şehir plânlama daireleri yazılı olarak tesbit edilmiş dilek ve te 
mennileri müzakere ederler. 

3) Federal îmar Kanununun 14 ve 15 inci maddeleri, imar plânının garanti 
altına alınması için sözkonusu bölgedeki değişiklik yasağına ve bina yapımı 
isteklerinin geri çevrilmesine, 25 înci madde imar plânlarının teminatını ve 
hazırlayıcı arsa düzenlenmesini öngören tedbir olarak binasız gayrimenkul-
ler için özel  şuf'a hakkına ait hükümleri kapsar. 33 üncü madde ise iman 
plânı hazırlandığı süre içindeki yapı isteklerinin kabul edilebilme koşullarını 
hükme bağlamıştır. (Çeviren), 
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6. Belediye meclisi, hesaba katmadığı dilek ve temennilerle birlikte imar 
plânı hakkında karar alır. 

Karar metni : . ■ ■ ■ : . . •     li ̂  
... 

a) «........... şehri .............. bölgesi için .............  tarihinde kararlaştırılan ve 
.............  tarihinden  .................  tarihine kadar askıda  kalan  imar plânı 
taslağına  karşı  aşağıdaki   kimseler — malikler  tarafından öne  sürülen 
dilekler —temenniler gözönüne alınmamıştır ve bunlar imar plânının 
değiştirilmesi  nedeni değildirler. Belediye encümeninin, dilekler — te-
menniler  hakkında  görüşünü  bildirmek  için  sunulan     bu   karara  ait 
gerekçe uygun görülmüştür.» 

b) «...........   şehri  ...... ,...  bölgesine ait imar plânı, 23.6.1960 tarihli Fe 
deral İmar Kanununun 10 uncu maddesi ve ...........  eyaletinin ( ............  
tarihli)  belediye yönetmeliğinin   ......   ve  ........    inci  maddelerine göre 
statü   (yönetmelik)  olarak  kararlaştırılmıştır.» 

* 7.   Dilek ve temenniler hesaba katıldığında belediye encümeninin kararı  şöy- 
,   İedîr : 

Öne sürülen dilek ve temennilerin gözönüne alınması ve buna uygun olarak 
değiştirilen plân tasarısının statü olarak kabul edilmesi tavsiyesiyle belediye mec-
lisine yapılan teklife ait karar metni : 

■/ a)  « ...........  şehri   ............  bölgesine ait  ............    tarihinde  kararlaştırılan 
* imar plânı tasarısı için ............  tarihinden ..............  tarihine kadar olan 

genel askı süresi içinde öne sürülen dilekler —temenniler— gözönüne 
alınır. Plân tasarısının buna uygun değişikliği ........ olacak şekilde uy 
gun  görülür.» 

b) «Değişiklik dolayısiyle imar plânı  tasarısının esaslarına  dokunulmadı- 
ğından ve üçüncü şahısların gayrimenkullerinin kullanılması —önemli 
oranda— zarar görmediğinden yeniden askıya,ve kamu kuruluşlarının 
tekrar katılmaları gerekmez.» 

c) « ........... şehri ......  bölgesine ait imar plânı (bugünkü değişiklikler 
le birlikte ............  tarihli plân tasarısı), 23.6.1960 tarihli Federal İmar 
Kanununun   10  uncu  maddesi  ve  ...........   eyaletinin   (.............  tarihli) 

belediye yönetmeliğinin   ......  ve  .......  maddeleri  uyarınca  statü   (yö 
netmelik) olarak kararlaştırılmıştır.» 

Ancak belediye meclisi ve imar komisyonu muvafakat ettiklerinde plânın de-
ğişikliği (yeni çizim) meydana gelebilir. Bu kurullarda müzakereler sonucu, düşü-
nülen değişiklik bir aydinger kâğıdı üzerinde saptanır. Eğer değişiklik, üçüncü ki-
şilerin yararına önemli oranda etki ediyorsa o zaman karar yalnız a) daki gibi 
alınır. Sonradan askı ve kamu kuruluşlarının katılmaları için haberdar edilmeleri 
tekrarlanır ve statü olarak belediye meclisi bundan önceki gibi yeniden karar alır. 

8. İmar plânı, gerekçesi ve nedenleriyle birlikte hesaba katılmayan dilek ve 
temennilerle iki örnek olarak makbuz karşılığında onay için vilâyete sunulur. 
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Yazı taslağı : 

«...............  Valiliğine 

Konu:  ...........  şehri  ............  bölgesi imar plânının onayı 

.................  şehrine ait yukarıda adı geçen  imar plânı ve gerekçesini —ve 
askı süresi içinde öne sürülen dilek ve temennileri görüşümüzle birlikte — 
23.6.1960 tarihli Federal İmar Kanununun 2 nci maddesinin 6 ncı parag-
rafına uygun olarak onaylanması ricası ile iki nüsha olarak sunuyoruz. 
Onay bildirisinin gönderilmesi ile orijinal plânın imzalı ve mühürlü ona-
yını rica ederiz.» 

9.   Onay, genel olarak ilân edilir ve sonunda plân asılır. 

İlân metni : 

«Konu :  ...........  şehri imar plânı 

.............  Valiliği ............. tarihli genelge ile .............  şehrinin  ............  bölge 
sine ait imar plânını 23.6.1960 tarihli Federal İmar Kanununun 11 inci 
maddesine uygun olarak onaylamıştır. Plân bugünden itibaren kesinleş-
mektedir. 

İmar plânı ve gerekçesi  iş saatleri  içinde  ...........  caddesindeki    belediye 
ölçme dairesinin salonlarında herkesin görmesi için genel olarak asılmıştır.» 
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TAPULAMA'DA FOTOÇRAMETRl METODUNUN 
YERSEL METODLA KARŞILAŞTIRILMASI 

Zeki ER S ÖZ 

G i r i ş :  

Ülkemizde fotogrametri metodu ile kadastro yapılması ve bu çalışmada ba-
şarı sağlanması için, metodu uzun süredir uygulayan ülkeler örnek olarak alına-
bilir. Ülkelerin çoğu deneme dönemini geçirmişler, bu metod sayesinde verim, çok 
eskidenberi uygulanagelmekte olan yersel ölçü metoduna göre, iki hattâ üç kat 
artmış, iktisadî yönden de önemli gelişmeler olmuştur. 

Bu yazıda, uçakla havadan alınan resimlerle kadastro haritalarının nasıl ya-
pılması gerektiği  açıklanmaya çalışılacaktır. 
! Ülkemiz kalkınma amacında ve çabasındadır. Kalkınmada etkili faktörler olan 
barajlar, sulama, kurutma, arazi iyileştirmesi ve toprak reformu kadastral hari-
talara dayanır. O halde kalkınmada hızlılık sağlamak bir ölçüde kadastral haritala-
rın düzenlenmesinde hızlılık sağlanmasına bağlı kalır. 

Fotogrametri Metodu İle Çalışma Düzeni : 

Bu nedenle, yersel metod uygulaması ile fotogrametri metodu uygulaması 
«rasında hızlılığı etkileme yönünden ne gibi farklar olduğunun araştırılması ya-
rarlı olur. 

Fotogrametri metodu uygulanacak alanın öncelikle haritalarının gerektirdiği 
ölçeklere göre sınıflandırılmaları, yani taşınmazmalların büyüklük ve küçüklüğü-
ne, değerlerine göre hangi alanlarda yerse! metod uygulanacağının saptanması ge-
rekir. Burada genel amaç hangi bölgelerin hangi ölçekte ve hangi metodla harita-
larının yapılacağını saptamak ve fotogrametrik metod uygulanacak alanlar da, 
saptanacak harita ölçeğine uygun düzende, nirengi döşemesini sğlamaktır. Bu iş-
lerin yapılması için o alanın fotoğrafına ihtiyaç vardır; çünkü fotoğralfar üzerin-
de tüm arazîyi bütün ayrıntıları ile görmek mümkündür. Bunun için o bölgede 
tapulama çalışmalarına başlanmadan önce bu fotoğrafların hazır olması ve bir 
yetkili tarafından arazide köylerin muhtarları ile birlikte dolaşarak «arazi tasnifi 
sınırlarının» fotoğraflara çizilmesi gerekir. Hem bu işlemler ve hem de daha 
sonra açıklanacak sınırlandırma işlemleri için arazinin 1/5000 ölçekli fotoğrafı 
için gereken yükseklikte hava fotoğrafı alımının yapılması gerekir. Bu fotoğraf-
lara arazi tasnifi sınırları yukarda açıklandığı şekilde işlenerek, bölgelerde ni-
rengi döşemesi bu esaslara göre yapılır. Ancak bundan önce 1/5000 takribi ölçekli' 
fotoğraflar üzerinde tapulama ekipleri tarafından öncelikle «köy genel sınırları» 
sonra  da  «identifikasyon»   (taşınmazmalları   sınırlandırma)   işlemleri   kanunî  hü- 
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kümler uyarınca yapılır. Bu sırada genel sınırın bir4 kısım kırık noktaları hava-
dan görülemediği taktirde, bu noktaların yersel metodla ölçüleri yapılabilir. Eğer 
bir kısım sınır kırık noktaları havadan görülmezse bu noktalar havadan görüle-
bilecek yerlere konacak beton işaretler aracılığı ile ölçülerek belli edilmelidir. 

Sınırlandırma sırasında taşınmazmalların belirsiz sınır köşelerine Tapulama 
Kanunu'nun 19. maddesi gereğince «sabit tesisler» koymak gerekir. Kanunun mad-
desi, bu tesislerin taşınmazmal sahipleri tarafından konulmasını, «tahdit ve tes-
biti» yapacak tapulama ekibinin o yere geldiğinde bu yapılmamış ise masrafları 
sonradan kadastro harcı ile birlikte alınmak üzere Devlet tarafından yapılmasını 
emretmektedir. Ekip tarafından, şehir kadastrosu işleminde olduğu gibi bir «ta-
sarruf krokisi» tutulamıyacağına göre, arazinin durumunu gösterir, uygun bü-
yüklükte bir fotoğrafın bulunması kesin olarak gereklidir. Tapulanacak arazi bir 
oran içinde fotoğrafta belli olduğundan, taşınmazmallar ise «sabit tesisler» le çevrili 
olanlar esasen belli bulunduğundan, sınırları tamamen belli olmayan veya bir 
kısım sınırı belli olmayan taşınmazmalların kırık noktaları da beton ve yontulmuş 
taş gibi, kabul edilen ölçülerdeki tesislerle belli edildiğinden, bu fotoğraflar, tıpkı 
şehir kadastrosunda! olduğu gibi bir «tasarruf krokisi» niteliğinde olur. i 

Sınırlandırmada, taşınmazmal sınırlarında ne gibi bir durum varsa, özel işa-
retlerine göre fotoğraflarda gösterilir. Muhtar, bilirkişiler ve varsa taşınmazmal 
sahiplerinin yanında ilgililerince tesisi gereken O belirsiz kırık noktalarına tesisler 
konulur ve bunlar özel işaretlerine göre fotoğraflarda gösterilir. Bu işaretleme işi 
ile bir eleman uğraşırken ekibin ikinci elemanı tasarruf durumunu tutanağa 
geçirir. 

• % Belirsiz kırık noktalara konulacak tesislerin devletçe yapılması ve konulması 
daha yararlı olur; masraflar sonradan kanunda öngörüldüğü şekilde tapulama har-
cı  île birlikte ilgilisinden alınmalıdır. 

Tapulanacak alanın nirengi döşemesinden ve köy genel sınırlarına ve taşın-
mazmalların sınırlarına havadan görülebilecek nitelikte işaretlerin konulmasından 
sonra hava fotoğrafı alımı yapılır. Nirengi hesapları tamamlandığında, «identifi-
kasyon» fotoğrafları gözönünde tutularak kadastral plân ya da haritalar düzen-
lenir. 

Bu sırada da bölgesinde tesbit ve tescil işleri devam eder, ve düzenlenen ka-
dastral harita ya da plânlardan ikişer örnek bölgeye gönderildikçe «revizyon» 
(bütünleme - tamamlama) işlemleri yapılır, yüz ölçümler hesaplanır ve plânların 
bir örneği merkeze gönderilir. 

Yersel Meîodfa Çalışma Dikeni : 

Aynı alanın yerse! metodla tapulama haritasının yapılmasında, nirengi işin-
deri başka bir de poligon tesisi ve hesabı işi vardır; ayrıca parsellerin ölçüsünde 
biri âlet taşında diğeri taşınmazmalların sınırlarında mira başında olmak üzere 
iki fen elemanına, bir de aletde yapılan okumaları cetveline yazacak «yazıcı» ya 
ve iki de işçiye ihtiyaç vardır. Bu elemanlar, hem ölçü yapacaklar ve hem de 
tutanakları düzenleyeceklerdir. 

Ülkemizde tapulama çalışmalarına başlandığından bu yana uygulanan yersel 
metoda göre çalışmalar yukarda açıklandığı şekilde yapılmaktadır. Arazi üzerin-
de devamlı çalışma halinde tasarruf durumunun tutanaklara geçirilmesine imkân 
yoktur; çünkü her iki eleman da devamlı ölçü işleri ile uğraşacaklar, mira başın- 
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