
özejlikleri, izdüşüm yüzölçümü, taşınmazmalın sathı ile allında ve üstündeki mül-
kiyet ve diğer aynî hakların tesbiti bu iki faktörü teşkil eder. Bu halen yurdu-
muzda tatbik edilen ve mülkî kadastroda denilebilecek en basit bir kadastrola-
ma şeklidir. Modern memleketlerde bununla yetinilmeyip toprağın değeri, cinsi ve 
yapısı, yeraltı suyu, üzerinde yetişebilecek bitkiler ve benzeri özellikler de yu-
kardakilerin yanısıra tesbit edilmektedir. Böylece toprakla ilgili bütün bilgiler 
toplanmış ve değerlendirilmiş oluyor. 

Harita ihtiyaçları çeşitli ölçek ve buna bağlı incelikte olmakla beraber, 
işin icabına göre muhtelif özellikleri de kapsamaktadır. Bu arada deniz dibi ve 
yeraltı haritalarının özel tekniklerle ve değişik şekilde, çeşitli maksatlara uy-
gun  olarak  yapıldığını   hatırlamakta  fayda   vardır. 

Bugün  yurdumuzun      1 : 50.000  ve  daha     küçük  ölçekli     haritaları   ta-
mamlanmış olup   1 : 25000  likler  kısa zamanda  bitirilecektir.     Bu  cins  haritalar .  
askerî amaçlarla  ve büyük  alanlarda  düşünülen  yol,  sulama, baraj  gölü  v.s. gi-,. 

bi  projelerin genel  plânlamasında    kullanılabilir.    Ayrıntılı  projeler daha  büyük 
ölçekli   ve  projenin   amacına   göre  çeşitli     özellikleri   taşıyan   haritalar   üzerinde ■ 

•geliştirilir.  Bir  tünel   projesi   ile yol     projesinin   istinat  edeceği     haritaların   bu 
.amaçlara   en   uygun   şekilde  yapılmış   olması   zorunludur.   Kadastro     çalışmaları 

da   1 : 5000 ve daha  büyük ölçekli  haritaları  gerektirmektedir. 

2. KISA  TARİHÇE   (1) 

İnsanlar mülk edinmeye başladıkları yeri tarif ve tesbit etmeye, etrafını 
çevreleyen meçhul bölgeleri merak etmiye başladıkları çok eski zamanlardan-
berî kroki mahiyetinde dahi oisa yeryüzünün belirli kısımlarını kâğıt veya ben-
zerî malzeme üzerinde çizgilerle göstermeye yani ilkel ve basit bir cins harita ter-
simine mecbur olmuşlar ve bu suretle arazi işlerini, seyahatlarını daha munta-
zam ve emin bir şekle sokmayı yararlı ve zorunlu  bulmuşlardır. 

; Meçhul   bölgelerin   keşifleri   ve   fetihleri   genişledikçe,   seyahatler   arttık- 
ça, arazi sahibi olarak daimi mülk ve iskân istekleri fazlalaştıkça bu ihtiyaç da-
ha da artmış ve o oranda daha sıhhatli, daha güzel ve daha esaslı haritalar 
yapmak zaruret halini almıştır. Nihayet medeniyetin yüksek seviyeye eriştiği za-
manımızda sayılamıyacak kadar fazla iktisadi, teknik ve askeri gelişmelere pa-
ralel olarak gayet sıhhatli ve çeşitli evsaftaki haritalar meydana getirilmeye 
başlanmış, ekonomik ve askeri uygulama alanında da haritasız verimli ve sıhhatli  
bir iş görmek  hemen  hemen  imkânsız bir  hale gelmiş  bulunmaktadır. 

Son zamanlarda havadan alınan fotoğraflarla sıhhatli ve süratli harita 
yapımına   başlanmış, dünyada  ve yurdumuzda  büyük  başarı   sağlanmıştır. 

Harita ve ölçme sahasındaki ilk adımların Türkler tarafından atıldığı 
çeşitli  araştırmalarla  ortaya  çıkarılmıştır   . 

Milâttan 4000 yıl önce Babil şehrinin haritası mermer üzerine ve ka-
dastro maksadi için Türkler taraf ından yap ı lm ış t ır. Hattâ birçok matematik 
ve astronomik gerçekleri gösteren Mısır piramitlerinin mühendisliklerini de 
Türkler yapmışlardır. Piramidin çevresinin yüksekliğinin iki katına bölümü % (pi) 
sayısını verişi  dört yan  yüzeyinin   toplamının  yüksekliğinin  karesine eşit olduğu, 

(1)    (İstanbul Yüksek Teknik Okulu Ders Notlara, Macît Erbudak 195?) den 
özetlenmiştir. 
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piramidin   tepesinden  geçen  meridyenin  Nil  deltasını   ikiye bölüşü  gibi   bağlantı-
lar dikkati  çekmektedir. 

Uygarlık ilerledikçe, fetihler ve keşifler çoğaldıkça dünyada haritacılık 
ilkellikten   kurtularak  büyük  ilerlemeler  kaydetmiştir. 

1456 da İbrahim Mürseli Akdeniz haritasını, 1513 de Piri Reis Ameri-
ka, Afrika ve Atlas Okyanusu haritasını, bu arada Şeydi Ali Reis Basra Körfezi 
ve Hint Denizi haritalarını ihtiva eden Mir'etül Kâinat adlı çalışmaları yapmış-
lardır. 

Kara haritalarımızın öncüsü, Kanuni devrinde yetişmiş bilginlerimiz-
den  Nasuhi  Matrakçı  da güzel  eserler meydana  getirmiştir. 

Nirengiye dayanan ilk topoğrafik harita Snelyus tarafından 1615 te ya-
pılmıştır. 

1793  te Fransızlar taramalı,  1864  te  İsviçreliler düzeç eğrili  haritalara 
*   başlamışlardır. 

* Bizde  bu  cins     haritaların     yapımına   1841   de     başlanmış  6     paftalık 
'      1 : 400 000  ölçekli   harita  yapılmış,  uzun  bir fasıladan   sonra   1902  yılında  tek-

rar başlanmış, Anadoluda oldukça  büyük alanları  kapsıyan  haritalar yapılmıştır. 

Daha sonra 1909 da resmen Harita Komisyonu kurularak Genel Kur-
may Başkanlığına bağlanmıştır. Bundan sonra memleketin 1 : 200 000 lik harita  
çalışmalarına  başlanmış, bu  iş   1929 da  bitirilmiştir. 

* 1925  te Harita  Komisyonu  Harita  Genel  Müdürlüğü  haline getirilmiştir. 

1936 da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurularak memleketin en 
önemli problemlerinden birine eğilinmiştir. 1945 te İller Bankasının kuruluşuyla & 
halihazır harita ve imar plânlarının belediyeler adına yapılması, yaptırılması işi 
bankaya, verilmiş ve daha geniş çalışmalara geçilmiştir. İhtiyaçlar arttıkça diğer 
teknik kuruluşlar kendi bünyelerinde harita üniteleri meydana getirmişler ve 
büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir.. Halen ilgili dairelerin hepsinde harita üniteleri 
mevcut olmakla beraber 203 Sayılı Kanunla fotogrometrik çalışma ve malzeme 
edinme yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Harita Genel Müdürlüğüne 
verilmiştir. Diğer kuruluşlar bu cins ihtiyaçlarını bu iki Genel Müdürlük aracılığıyla  
karşılamaktadırlar. 

3. MIVCUT  DURUM 

Süratle kalkınma çabasında bulunan yurdumuzda harita ve kadastro 
taleplerinin karşılanması son yıllarda bir problem halini almıştır. Büyük yatı 
rım projelerinin uygulamaya konmasıyla geniş alanların haritalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Arazi - insan ilişkisi, mülkiyet ve diğer haklar muvacehesinde ise 
bu talepler kadastro isteği haline dönüşmektedir. Böylece harita ve kadastro bü 
yük küçük her cins yatırımın ve kalkınma hareketinin altyapısı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. --> 

Yukarıda kısaca değinildiği üzere halen harita yapımı ihtiyaca göre ve 
genellikle ihtiyaç sahibi kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Ancak 1 : 5000 
ölçekli  topoğrafik haritalar belli  bir  standarda  göre Tapu - Kadastro ile     Harita 
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Genel  Müdürlükleri  tarafından yapılmaktadır.     Bunun  dışındaki   haritaların  belli 
bir standardı  olmadığı  gibi  bir disipline de  bağlanmış değildir. 

Halen aynı yere ait ve fakat birbirine uymayan muhtelif haritalara 
raslamak mümkündür. Her teşkilât tamamen müstakil olarak ve bir koordinas-
yona dahi gitmeksizin harita imâl etmektedir. Bunu önlemek amacıyle Devlet 
Plnlama Teşkilâtınca çalışmalara başlanmış olup ilk olarak Tapu ve Kadastro Ge-
ne] Müdürlüğü ile İller Bankası Genel Müdürlüğü belirli standartlara, tek bir 
teknik yönetmeliğe uygun şehir haritaları yapmak üzere bir araya getirilmişler-
dir. İlerki tarihlerde Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar için 
de metot ve koordinasyon geliştirilmesine girişilecektir. 

Bu, mükerrerliği önleme çalışmaları ve standardizasyona gitme meseleleri 
gerekli ağırlığı kazanmış ve 1969 İcra Plânına : «Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü ile İller Bankası ve Toprak İskân Genel Müdürlükleri arasında koordi-
nasyon sağlayacak ve mükerrer harita yapımını önleyecek tip yönetmelikler ha-
zırlanıp yıl içinde uygulamaya konacaktır.» ve 

«Haritaların,  işaret ve gereçlerini  standardlaştırma  çalışmaları   ilgili  bü-
tün kuruluşların  katılmasıyla süratlendirilecektir»  (2)  şeklinde girmiş bulunmak-
ladır.  Bu  tedbirler     gerçekleştirildiği   takdirde  haritacılık     açısından  önemli  bir 
aşama yapılmış olacaktır. 

Türkiye'nin çeşitli  harita ihtiyaçları ve kadastro talepleri  karşılanamamakta-
dır. Kadastro iş leri  müzmin bir dert gibi yıl lardır devam etmekte ve daha çok 
süreceği  sanılmaktadır.     Böylece en   tabii  ve Anayasa  teminatı     altında  bulunan 
/mülkîyet hakkı  askıda durmaya devam  edecektir. 

' Birinci Beş Yıllık Plâna göre yurdumuzda tapulamaya konu olan köy arazileri 
sahası 560 000 km2 olup; tapulamanın başladığı 1950 yılından 1967 sonuna 
kadar bunun 75 000 km2 si (tamamın % 14'ü) yapılmış olup 485 000 km2 (% 86) 
kalm ış t ır.  1968 y ı l ında 6 000 km2 l ik bir saha daha ikmal edi lecek-1 tir. (3) 
Genel Müdürlük organizasyon, metod, teknoloji msselelerine bilimsel yoldan kısa 
zamanda eğilerek günümüzün olanaklarını uygulamaya intikal etti-remezse 1968 
hızıyla tapulamayı 80 yılda belki tamamlıyabilecektir. Kesin bir rakam verilemez. 
Çünkü ilk yapılan işlerin birçokları 7 - 1 0  yıl gibi kısa bir zamanda yenilemeye 
ihtiyaç göstermektedir. Bu bize, eski plânların gerekli nitelikte yapılmadığını  ifade 
etmektedir. 

Diğer taraftan şehir kadastrosuna konu olan şehir ve kasabaların belediye 
hudutları içinde 3 500 000 parsel bulunduğu tahmin edilmekte olup 1967 sonu-
na kadar 1056 000 parseli (tamamın % 30'u) tamamlanmış, 2 444 000 parsel 
kalmıştır. 1968 yılında 70 000 parsel daha ikmal edilecektir. (4) Kadastro işleri 
de gerekli  tedbirler alınmazsa ve 1968 hızıyla  35 yılda bitirilebilecektir. 

Ekonomik ve sosyal durumumuzun bu kadar uzun zaman beklemeye taham-
mülü olmadığına göre hükümetler ve yetkililer elbette bu meselenin kısa za-
manda çözümünü gerçekleştirecek olanakları sağlayacak ve gerekli tedbirleri ala-
caklardır. Bu düşüncemizi doğrulayacak ilk ve en kuvvetli deliller Sayın Başba-
kanımız  Süleyman  Demirel'în   kadastro  meselesinin  en   kısa   zamanda  çözümlen- 

(2) 12 Aralık 1968 tarih ve 130?5 sayılı Besini Gazete. 
(3) Kalkmma Plânı 1968 Programı S. 42SÎ DPT. Yayını, 543/1968 
(4) Kalkmma Plânı 1968 programı. S : 423 DPT - S43/1968 
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mesi için ilgililere verdiği emirlerde ve konuya verdiği Önemde açıkça görün-
mektedir. Gerçekten şimdiye kadar kadastro meselesine böylesine eğilen ilk 
başbakan   Sayın  Demirel  olmuştur. 

Buna paralel olarak Devlet Plânlama Teşkilâtı da konuya gereken önemi ver-
miş; İkinci Beş Yıllık Plân 20 yılda kadastro ve tapulama hizmetlerinin ikmal 
edilmesini hedef olarak almıştır. 1968 İcra Plânında da «Türkiye'nin tüm kadast-
ro sorununun mevcut bütün olanaklardan yararlanarak plânda öngörülen 20 
yıllık süreden önce halledilmesi için bir program hazırlanacak ve 1968 yılında 
uygulamaya konacaktır.»  ( 5 )   şeklinde bir  tedbir yer almıştır. 

Hal böyle iken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce araştırma ve proje 
çalışmalarına yeni başlanmış olması ve meselenin çözüm yolları ve koşulları açık-
lıkla ortaya çıkarılamaması nedenleriyle kadastrolama işlerinin ne zaman bitiri-
bileceği  ilgililerce açıklanamamaktadır. 

Diğer taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtı Yeniden Düzenleme Grubu Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilâtını işlerin süratini arttıracak 
şekilde yeniden düzenleme çalışmalarına geçen Temmuzdan itibaren devam et-
mektedir. 

Bütün etkenlerin tesiri dikkate alınarak hizmetin İkinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen sürede bitirilmesi için yapılması gerekli çalışmaları bilimsel yoldan or 
taya çıkarabilmek için bir proje çalışması Devlet Plânlama Teşkilâtınca lüzumlu 
görülmüş ve 1969 İcra Plânına : «İkinci Beş Yıllık Plân'da öngörülen 20 yılda 
tapulama ve kadastro ilk tesis hizmetlerinin bitirilmesine dair hükmün uygula-
maya intikalini sağlayacak ve beşer yıllık dönemleri kapsayan proje çalışmaları 
ilgili genel müdürlük tarafından bütün yönleriyle bitirilerek 1969 yılı sonuna 
kad,ar Devlet Plânlama Teşkilâtına verilecektir.» (6) şeklinde bir tedbir de kon-
muştur. 

Gerek harita ve gerekse kadastro işlerinin çokluk ve müstaceliyetine ve bu 
hizmetlerde teknik insangücünün fiili hizmet ve maliyet yönünden tamama naza-
ran % 80 oranı civarında bulunmasına karşılık mevcut eleman sayısı işin hac-
mine nazaran çok az ve büyük bir kısmı yetersizdir. 

 
(Not :    Bu rakamlara Oıel Sektör dahildir.) 

(5) 1968 yılı icra plânı.  S : 127 DPT - 544/1968 
(6) 12 Aralık 1968 tarih ve 13015 sayılı Resmî Gazete. S : 101 
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Görülüyor ki sektörün en büyük sıkıntısı çok sayıda ve kaliteli eleman te-
mininden gelmektedir. Süratle bir insangücü projesi geliştirilerek uygulamaya kon-
malı ve eleman  problemi   halledilmelidir. 

4. HARİTA VE  KADASTRONUN  ETKİLİYiCEĞİ  SEKTÖRLER  ; 

Bu sektörün teknik ve hukuki bakımlardan araziyi tesbit ve garantiye 
bağlaması, toprağı her yönden yararlanılabilir hale getirmesi gibi fonksiyonları 
olduğundan önemi ortadadır. 

Etkiliyeceği diğer sektörler de oldukça yaygındır. Hattâ her sektöre az veya 
çok katkısı vardır dersek yanılmayız. Zira gayrimenkul, uygulamada paranın gir-
diği her işin  içinde var sayılır.  Ancak tapulu olması  şartıyla. 

Kadastro her şeyden önce gayrimenkullerin mülkiyet hakkını tescil etmek 
suretiyle emniyetini sağlamaktadır. Ancak haritasız ve plânsız kadastronun ola-
mıyacağı da bir gerçektir. 

*. Bu gün Devletin plân ve program ı dolayısiyle yat ır ımların hemen hemen 
hepsi az veya çok harita ve kadastroya ihtiyaç gösterir. Hen türlü hazırlığı ya-
$pıldığı halde kamulaştırma işleri yapılamadığından geciken veya başlanamıyan 
birçok proje olmuştur. Kadastro olmadığından kamulaştırma yapılamamıştır. Bu 
çok basit fakat çok önemli işlem gene de kadastro-yatırım ilişkisinin en zayıf 
bağlantısıdır. 

Şimdi Harita - Kadastro Sektörünün etkiliyeceği diğer sektörlerin bazılarına 
^değinelim. 

a.   İstatistik 

Teknik, ekonomik, sosyolojik ve diğer bütün proje ve çalışmalarla her 
türlü araştırma ve incelemelerin genellikle modern ve sıhhatli istatistiklerden bü-e 
yük ölçüde yararlandığı çağımızda, üzerinde en fazla durulması gereken mües-
seselerden biri ve belki de birincisi istatistiktir. Bütün sanayileşme çabalarımıza 
rağmen iktisadi bünyemiz halen tarıma bağlılığını devam ettirdiğine ve sosyal 
bünyemiz bundan çok büyük ölçüde etkilendiğine göre ona ait bilgilerin de mü-
kemmel olması zorunludur. Bilhassa plânlı dönemde istinad ettiğimiz varsayımlar 
yanıltıcı olmamalıdır. Halbuki arazi ve dolayısiyle tarımla ilgili İstatistikler güven 
verici olmaktan oldukça uzaktır. Bu gerçeğin pek çok delilleri vardır. 

Tarıma ait istatistiki bilgiler genellikle köylülerimizin beyanlarına istinad 
etmektedir.  1927,  1950 ve  1963  tarım  sayımları  bu yolla tahakkuk ettirilmiştir. 

Diğer taraftan, yurdumuzda alan ölçü birimi olarak psk çok sayıdai büyük-
lükler kullanıldığı herkesçe bilinmektedir. Bunlardan 1950 tarım sayımında tes-
bit edilebilen değişik isim ve değerdekilerin sayısı 82'dir. Keza bu birimlerin 
vasati ve asgari 8 - 1 0  alternatifi olduğu gene aynı sayıma ait bültende görül-
mektedir. Buna göre Türkiye'de en az 700 civarında değişik alan ölçü birimi ol 
duğu neticesine ulaşabiliriz. (Bazı yerlerde de ölçü mefhumunun olmadığı acı 
bir gerçektir.)  Örneğin:  Yurdumuzun  hemen  hemen  her yerinde kullanılan  DÖ- 

(7) Çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. 
(8) Bugünkü iş taleplerine göre hesaplanmıştır.    Hesaplamada burada ay 

rıntılarıyla verilemiyen bazı kabuller yapılmıştır. 
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NÜM 0.01 dekar ile 15 dekar arasında birçok değerleri ifade etmek için kulla-
nılmaktadır. Örnek olarak Malatya ilinde dönüm 24 köyde 0.01 -0.49 dekar, 42 
köyde 0.50-0.99 dekar, 160 köyde 1 dekar, 55 köyde 1.01-1.50 dekar, 39 köy-
de 1.51-2.00 dekar, 28 köyde 2 .01-3 .00 dekar, 4 köyde 3.01-5.00 dekar, ve 
bir köyde 10 dekardan fazla değeri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunun gi-
bi pek çok örnek vermek  mümkündür.  ( 9 )  

Durum böyle olunca istatistikleri kullananlar rakamları şüphe ile karşıla-
maktadırlar. 

İşletme büyüklüğü ortalaması 1963 sayımına göre 49 dekar iken köy envan-
teri etüdleri  (yayınlanan 26 il)  ortalaması 70.4 dekardır. (10) 

Keza 1963 sayımı (11) neticelerine göre Türkiye'de ortalama parsel büyük-
lüğü 7.8 dekar, 1967 yılı sonu itibariyle tapulama yapılan alanlarda ortalama 
10.6 dekardır. 

1963 sayımına göre meraların genişliği 283 000 km2, Tarım Bakanlığı tes-
bitlerine göre  118 000 km2dir. 

Bütün bunlardan şu sonuçları çıkarmak mümkündür : 

Türkiye'de gerçek olarak; a.   Kültür arazisinin  miktarı  ve 

cinsleri, .    b.   Arazilerin mülkiyet  itibariyle dağılımı, i       c.   

Her cins  tarım  ürününün  ne  kadar yetiştirildiği, 

ç   Hangi  cins zirai mücadelenin  ne kadar alanda ve nasıl  bir ekipmanla ve 
elemanla yapılabileceği, 

d. Tarım için  âlet, makina ve teçhizata olan  ihtiyacın nitelik ve niceliği, 

e. Hangi cins ve ne kadar hayvan yetiştirmeye elverişli  mera ve otlak mev 
cut olduğu, v.b.  sıhhatli   olarak  bilinmemektedir. 

O halde ne yapmak gerekir? 

Yapılacak iş, memlekette kullanılan ölçü birimlerini tek'e irca etmek ve ara-
zileri ölçerek büyüklüklerini  ve özel  durumlarını    bir bir ortaya  koymaktır. Bu-
nun tek yolu  ise  memleketin   kadastrosunu  yapmaktır.     Aksi   takdirdş  istatistik' 
bültenleri  tutarsız rakamlardan  kolaylıkla kurtulamaz. 

(9)    1950 Ziraat sayımı sonuçları D. t. E. Yay. No.: 371/1956, S: 102-111 
(10) Yayınlanan Köy Envanteri    Mtüdlerî il ismi vö yaym mımaralart: Ma- 

raş - 65, Antalya - 76  Gazlaarcep - 64, Adana - 69, Erzincan - 48,» İspar 
ta-67, Ankara-68,     Niğde - 75, Burdur  -  74,  Kars-41, Erzurum-4% 
Van - S, Bingöl-12, Mardin - 35, Muş-6, Ağra-4, Siirt - 45, Hatay-31, 
Bitlis-13, İçel-66, Tunceli - 13, Malatya-46, Adıyaman - 47, Elâzığ - 
Urfa-48, Diyarbakır - 42. 

(11) 1963 Tarım sayımı örnekleme sinuçları D. î. E. Yayın No. : 477, Anka 
ra 1965. 
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b. Tanıtı ve Toprak Reformu 
Bugün aktüel halini muhafaza eden «Tarım reformu», toprak rejimi, zi-

raat şekli, tasarruf durumları, arazi islâhı, sulanması v.s. içine alan çok yönlü 
bir operasyon olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsam içine Toprak Reformu sözünü 
de girmiş görüyoruz. Bütün bunların cevaplarının bulunabilmesi için öncelikle 
arazi varlığının, hangi cins ziraat yapıldığının verimlerinin, parsellerin büyük-
lüklerinin ve geometrik şekillerinin bilinmesi gerekir. Ancak tarım veya toprak 
. reformu üzerine isabetli sözler bundan sonra söylenebilir. Özellikle bugünkü ak-
tüel anlamdaki toprak reformu sözünü edebilmek için topraklarımızın tasarruf 
ve mülkiyet durumlarının ve dağılımının sıhhatli olarak bilinmesi gerekir. 

Sözü edilen bu bilgileri mevcut istatistik bültenlerinde bulmaya imkân yok-
tur. Bulunan rakamların sıhhat derecelerinden de yukarıda anlatılan nedenler-
den dolayı emin değiliz. Tarım sayımları da yeterli açıklığı ortaya koyamamış-
tır. İstatistik  bültenlerinde  işletme sözünün  tanımı  da  verilmediğinden  hangi   iş- 

«*,letmelerin optimum büyüklükte, hangilerinin büyük işletme sayılabileceği belli 
değildir. Dolayısiyle halen halka' toprak dağıtmak şeklinde anlatılan toprak re-
.formunun nerelerde,  nasıl ve  hangi  çapta  uygulanabileceği  de     
bilinmemektedir. 

- .Örneğin : Türkiye'de 1000 dönümün veya 5000 dönümün üstünde araziye sahip 
kaç işletme olduğu ve bunların      bölgelere  dağılımını   yanlış   veya   doğru   olarak 

, hiçbir yerde bulma olanağı yoktur. 

Bütün gerekli bilgiler ve rakamların bir an için doğru olarak bilindiğini 
farzetsek, reform için lüzumlu her hususu vazetsek dahi bunun uygulamaya inti-
kali sağlanamıyacaktır. 

O halde reformun sözünü etmek için de, ilkelerini vazetmek için de, uygu-
lamaya- intikal ettirmek için de ilk atılacak adım kadastro olmaktadır. Aksi tak-
dirde bütün  söylenenler politika edebiyatı  hudutlarını   aşamıyacaktır. 

c. Meliorasyon - Arazi Tevhidi - Arazî Düzenlemesi 

s Meliorasyon, dar anlamda bir tarım  reformu olarak özetlenebilir. Bunda 
da kültür cinsine uygun olarak arazilerin optimum büyüklükte, çiftçilerin ola-
naklarına uygun, yol, sulama, pazara sevk durumları ile esaslı bir işletme dü-
zeni sağlamak gibi gayeler güdülür. Sıhhatli kadastro plânlarına ihtiyaç gösteren 
bu iş lem Avrupa memleketlerinde verimi % 25 ilâ % 100 arttırmış, ihtilâfları 
büyük ölçüde azaltmıştır. 

Esas itibariyle Meliorasyon, deyimi «arazi tevhidi» ve arazi düzenleme-
sini de içine almakta ise de, bunlar münferiden araziye uygulansa dahi büyük 
faydalar sağlanmaktadır. İsviçre'de ve Almanya'da yalnız arazi birleştirmesinden 
dolayı verimde % 25 artma olmuştur. (12) Bu oran yurdumuzda % 50 - 75 e 
kadar yükselebilir. Çünkü bizde arazi parçalanması veya iyi şekillere kavuşturul-
ması hususu hiçbir kayda tâbi değildir. 

Halen Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmek istenen arazi 
tevhidi çalışmaları tecrübe niteliğini aşamamıştır. Güdülen gaye parsel sayısını 
% 25-30 azaltmak ve düzgün şekiller yapmaktan ibaret görünür. Çalışmalar 
kadastrosu tamamlanmış köylerde yürütülmekte olup münhasıran Ziraat'cı ele-
manlar çalıştırılmaktadır. Halbuki bu işlerde büyük başarılar elde edilen memle-
ketlerde ağırlığı  harita ve kadastrocular teşkil etmek kaydiyle (işlerin % 70 - 80 i 

(12)    T. M. M. O. B.  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 

56 



topografya ve kadastro işi olması dolayısiyle) Ziraatçı ve Hukukçular müşterek 
çalıştırılmaktadır. Tecrübeler böyle tertiplenmiş ekiplerin faydalı olabileceğini 
ortaya koymuştur. 

Görülüyor ki Meliorasyon veya toplulaştırma çalışmalarının da ilk koşulu 
kadastro ve kadastrocu eleman olmaktadır. 

ç.    Sulama • Su   Tesisleri - Finansmanı 

Bir sulama projesinin mükemmel olarak yapılabilmesi için kullanılacak 
suyun özellikleri yanında arazinin topografyası, toprak karakterleri, parsel şekil-
leri ile mülkiyet ve işletme durumlarının da bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu bil-
gilerin eksik olması  halinde  şebeke  tesis ve  inşaasında  zorluklar çıkabileceği  gi- 

- bi tam randımanlı bir şebeke de elde edilemez, işletilemez ve dolayısiyle yete-
rince istifade edilemez. İşletme kontroPaltına alınamazsa yanlış sulama yüzün-
den  toprakta erozyon, tuzlanma,   kireçlenme  gibi   olaylarla   karşı   karşıya   
kalına- 

■      bilir. 

.   * Bütün bular sıhhatli  bir harita  ile birlikte çok yönlü kadastro plânları- 
,*    na  ihtiyaç gösterir. 

■i 
' Diğer   taraftan     geri   ödeme  sureti   ile  devletin  gayrimenkul     sahiplerinden 
■>     para alması, su   şebekelerinin   faydalananlara   devri   kadastrosuzluktan   yapılamaz 

ve yapılamamaktadır.    • 

İkinci Beş Yıllık Plân Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştirme Özel İhtisas 
.Komisyonu Raporuna göre mevcut su kaynaklarından sulamada yararlanabilmek 
için İkinci Beş Yıllık dönemde sulanacak arazilerin tapulamasının tamamlanması 
gerektiği öngörülmektedir. Bu da bize sulama işlerinin kadastroya mutlaka 
ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. 

d. Kurutma   İşleri   ve  Problemleri 
t 

Kurutma projesi  mevcut suyun  mahallinden   uzaklaştırılması   ile beraber, 
yeniden birikmeyi önleyecek, tarım için gerekli rutubeti muhafaza edecek şekilde 
tedbirleri de ihtiva edecektir. Bu ise yörenin (gerek su toplama alanı itibariyle 
gerekse akıtılacak su alanı itibariyle) haritacılık ve topografya yönünden hassas 
ve yeterli çalışmaların sonucu olan haritalar üzerine geliştirilir. 

Kurutmadan sonra doğacak, mülkiyet, intifa ve diğer hususlarla tasarruf 
durumlarının tayini ise ikinci ve çok önemli hususu teşkil etmektedir. Yağmacı-
lık ve vatandaşın birbirine düşmesini önleyebilmek için kurutulan yerin en kısa 
zamanda kadastrosu yapılarak tasarruf durumları tesbit edilmelidir. Şimdiye ka-
dar yapılan kurutmaların arkasından büyük problemler çıkmıştır. Ancak bunlar 
süratle kadastrolamakla  önlenebilecektir. 

e. Orman   Meselesi 

Yurdumuzun en kolay yararlanılabilecek doğal zenginlik ve ekonomik 
potansiyeli ormanlarımızda gizli durmaktadır .Süratli kalkınmaya büyük katkısı 
bulunabilecek ormanlardan yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Çünkü ormanla-
rımızı henüz1 tanıyamadığımız gibi, kısa zamanda tanıma olanağına da sahip de-
ğiliz. Ormanlarımızın genel alanı ve miktarı, cinsleri, yapılabilecek her nevi is-
tihsal, yeniden yetiştirilmesi gerekli yer, miktar ve bunlara benzer amenajman 
ve developmanla ilgili bilgileri  eksiktir. 
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Modern memleketlerde gayet sıhhatli haritalara dayanan orman kadast-
rosu yapılmakta ve mülkiyet dahil hukukî ve teknik hususlar ile ormana ait bü-
tün bilgiler gösterilmektedir. 

Halbuki bizde henüz orman kadastrosu değil, sınır krokileri bile tam 
değildir. Orman  tahdit işleri bir esasa bağlanamamıştır. 

Son zamanlarda havadan alınan fotoğraflardan yararlanarak amenajman 
çalışmalarına girişilmiştir. Uçakla 1 : 20.000 - 22.000 ölçekli fotoğraflar alınarak 
bunlar 1 : 10.000 ölçeğine büyütülmekte ve stereoskopik görüş temin eden âlet-
lerle değerlendirilerek gerekli  bilgiler  sağlanmaya  başlanmıştır. 

Hava fotoğrafı   çekilecek   alan   toplamı      180.000-200.000   km2  civarında -    
olup,   halen   tahminen   105-125 000   km2   alanın   hava   fotoğrafı   çekilmemiş  du-
rumdadır. 

Halen fotoğraf alma  işi     Tapu  ve  Kadastro Genel  Müdürlüğü   ile  Harita 
Genel Müdürlüğü   tarafından  203  sayılı   kanun   gereği  olarak yapılmaktadır.  Her 

•     ne kadar Orman  Genel  Müdürlüğünün yıllık fotoğraf ihtiyacı  60.000  km2 ise de 
•*   kurul bu miktarı     sağlayamamakta  ve  20.000  km2 olarak  (13)  düşünülen  yıllık 
,   ^amenajman  işi de  bu  rakamı   bulamamaktadır. 

' Orman  hava  fotoğrafları  ve  amenajman   işleri   tamamlanabilirse  şimdi   7 
milyon m3 olan  istihsal   üç   misline   yakın   artarak   18.000.000 m3 e   yükselebile-
cektir. O zaman  Türkiye  kendi  ihtiyacını  karşılayabilecek ve orman  ürünleri de-
ğerlendirilmiş  olacaktır. .«■ 

'  .        Bu  itibarla ormanlar için harita - fotoğraf ve kadastro işlerine ağırlık ve-
rerek sür'at kazanmak gerekir. 

Diğer taraftan  orman  içinde yaşayan     10.000.000 kişiden  orman  ürünle-s   riyle 
geçinebilecek 6  milyonundan  geriye  kalan 4 milyon  miktarındaki  fazla  halkın orman 

dışı  bölgelere  aktarılması  keza  bir  kadastro  meselesi olarak  karşımıza 
çıkmaktadır. İskân  bölgelerinin  kadastrosu yapılmadan  bu  yolda  hiçbir  işlem 

yapılamaz.  Kaldı  ki  iskân  bölgelerinin  tayini   için  de  kadastro şarttır. 

f. Madencilik   ' 

Kalkınmamızda birinci derecede rol oynayabilecek yeraltı hazinelerimiz 
olan madenlerimizin keşfi, tesbiti, işletilmesi ve ekonomik bir şekilde taşınabil-
mesi için yapılacak çalışmalar geniş harita çalışmalarına ihtiyaç göstermektedir. 
Orman konusunda olduğu gibi madenciliğe yönelgin harita çalışmaları yetersiz 
ve çok eksiktir. Madenlerin tescili ve hukuki durumlarının tesbiti mesele ol-
makta, uydurma masabaşı krokileriyle ruhsat dağıtılmakta ve çeşitli hatalar ya-
pılmaktadır. Zemine aplikasyon kabiliyeti olmayan bu krokiler büyük ihtilâflara 
yol açmakta, işletme olanaklarını da zaman zaman  tehlikeye düşürmektedir. 

Kıymetlendirildiği takdirde yurdumuzun çehresini değiştirebilecek olan 
yeraltı servetlerimizin de harita ve kadastro ile çok yakın ilişkisi olduğu böylece 
kısaca anlatılmış olmaktadır. 

(18)    Bakanlıklar arası harita işlerini plânlama ve koordinasyon korulu ka-
Türkiye Kadastrosu hakkında rapor, Ankara 1962 S : 6 
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g. Hazine ve Vakıf Arazileri 

Memleketin dört bucağına yayılmış olan hazine ve vakıf arazilerin mik-
tarı hakkında kimsenin kesin bilgisi bulunmamaktadır. Zira büyük bir kısmının 
tahdid ve tesbiti yapılmamıştır. Kadastrosu yapılan yerlerden edinilen bilgilere 
göre hazine arazileri tüm mülkiyet mevzuu arazinin % 7,5 u civarındadır. As-
lında bu rakamın çok üstünde hazine arazisi mevcuttur, fakat büyük kısmı ka-
panın elinde kalmaktadır. Hazine ve vakıf araziler ilgili idarelere pahalıya malol-
makta ve muhafazaları problem teşkil etmektedir. Her gün J^-sdut tecavüzleri ve 
adlî olaylar zuhur etmekte, vatandaşlar bu araziler için suj işlemektedir. Fakat 
kadastro gören yerlerde bütün  bunlar  kalkmaktadır. 

g. Adliye İlişkisi 

Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini işgal eden davaların % 60 ını gay-
rimenkul anlaşmazlıkları teşkil etmektedir. 1968 yılı bütçesi görüşmeleri sıra-
sında Adalet Bakanı adliyeye yılda 5 milyon dosya intikal ettiğini bunun 3 mil-
yonunun gayrimenkule istinat ettiğini, temyiz dahil hukuk mahkemelerindeki da-
vaların % 80 inin, ceza mahkemelerindeki büyük suçların yarıdan fazlasının gay-
rimenkul anlaşmazlıklarından doğmakta olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan do-
ğan maddi kaybın miktarı maalesef hesaplanamayacak kadar çoktur. 

Davaya konu olan olayların    başlangıcı  sınır ve mülkiyet anlaşmazlıkları ile 
tecavüzler ve ortak   kullanmalar  ve. düzensiz     yararlanma  haklarına     dayan-

maktadır. Bunların  ortadan   kaldırılmasını   sağlayacak  müessese  de   Kadastrodur. 
Kadastro yapılan yerlerde ihtilâfların büyük ölçüde azaldığı ve diğer taraftan ve-•  

rimin arttığı görülmüştür. 

h. İmar  Plânı - Gecekondu 

Memleketimizde şimdiye kadar bazıları mükerrer olmak üzere binden 
fazla şehir haritası ve imar plânı yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle bunların çok 
büyük bir kısmı rafa kaldırılmak kaderini yenememiştir. Bunun başlıca sebeple-
rinden ikisi : Plânı uygulayacak ehliyette yeteri kadar harita mühendisi ve tek-
nisyenlerinin olmayışı ile aynı yerin kadastrosunun yapılmamış olmasıdır. Halen 
ve maalesef şehircilik denince caddeleri süsleyen güzel görünüşlü binalar akla 
gelmektedir. Hiçbir şehrimizde gecekondunun, gelişigüzel inşaatın, gayrimunta-
zam yolların önüne geçilememiştir. Elektrik, su> kanalizasyon gibi sorunlar ise 
kangren durumundadır. Yalnız Ankara'nın yıllık arsa ihtiyacı 15 -20  bin parsel 
civarındadır. 

Bütün bunlar tamamen haritaya, kadastroya ve haritacı elemana ihtiyaç 
göstermektedir. 

Köyündeki arazisine kadrosuzluktan dolayı emniyetle bağlanamayan va-
tandaş onu elden çıkarıp şehre koşmakta, bir sürü sosyal problem yanında kor-
kunç gecekondu yığınını süratle büyütmektedir. Onu köyündeki toprağına bağla-
mak için de, şehirde toprak vermek için de kadastro şarttır. Muntazam plânlar 
şarttır. 

Diğer taraftan sanayileşme ve şehirleşme hareketleri de gecekondu yapı-
mının artmasını büyük ölçüde etkilemektedir. 

Çeşitli  faktörlerin   tesiri   altında  gecekondu  sayısı   1950 den bu  yana   sü- 
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ratle artmaktadır. Bu artış  1960 tan sonra ise daha büyük sayılara  ulaşarak de-
vam etmiştir. 

Yapılan bir araştırmaya   (14)  göre : 

a — İki büyük şehrimizde gecekondu sayısı  : 

1950 1968 %  artış 

Ankara'da 5.000 65.531 1.300 

İstanbul'da 12.000 100.912 840 

b — Türkiye'de tesbit edilebilen gecekondu  sayısı 

1960 senesinde 240.000 iken 

1968 »        465.000 e yükselmiştir. 

c — 1968 yılında 465 000 gecekonduda yaşayan  nüfus sayısı   2.225.000 
"kişi olup, toplam şehirli nüfusunun  %  20 sini teşkil etmektedir. ' ' " " ■ .  

•  ' •*       .     d — Dört büyük şehrimizin   1968 deki  gecekondu ve gecekonduda  yaşa-
yan nüfus oranları şöyledir : 

Toplam Şehirli nüfusu   /     Gecekondu 
Şehir adı                             Gecekondu/konut Toplam       /         Nüfusu 

Ankara , %    65 %    59 

İstanbul »     40 »     45 

izmir , » 2 4  »     33 

Adana »     49 »     45 

i. Vergi ve Harçlar 

Tahminlere göre eski ve yeni kayıt olmak üzere gayrimenkullerin % 25- 
30 u tapuya kayıtlıdır. Bu kayıtların büyük bir kısmı kasaba ve şehirlerdeki gay- 
rimenkullere aittir. Köy ve şehirlerdeki eski kayıtlı parsellere ait işlemlerin ço 
ğunluğu kişiler arasında haricen yapıldığından bunlardan harç ve vergi alınama 
dığı gibi istatistiki biigi olarak dahi faydalanılamaz. Esasen kadastro tesbitleri 
sırasındaki bütün gayretlere rağmen şehirlerde % 94.. köylerde % 10 kaydın 
zemine tatbiki yapılabilmektedir. (15) Bu bize köydeki işlemlerin aşağı yukarı 
% 95 inin tapu dairesi dışında yapıldığını gösterir. Tapulamadan sonra bu oran 
ters dönecektir. 55-60 milyon parsel civarında bulunan köy arazîsi tapuya bağ 
lanınca işlem sayısında, dolayısiyle vergi ve harçlarda çok büyük değişmeler ola 
caktır. . / . 

Yapılan işlem sayısı ve alınan harç ve vergileri gösteren bir tablo aşa-
ğıdadır.  (16) 

(14)    TfS78 sayılı Milliyet gazetesi. 
(İS)    «Harita ve Kadastro Mühendisliği dergisi Sayı: İl S t 52 
(16)    İstatistik bültenlerinden derlenmiştir. 
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YıS İşlem Sayısı        Alınan Harç ve Vergi 

1960                             877.000 94 Milyon 
1962 1.000.000 103         » 
1964 910.000 140         » 
1966 1.096.000 236         » 
1967 1.155.000 277         » 
1968 1.250.000 Tah.310         »        Tah. 

1968 yılında 300.000.000 TL. nın üstünde olan bu miktar gayrimenkul-
lerin fiatları dondurulsa dahi kadastro ve tapulama işlerinin sonunda en aşağı 
2-2,5 milyar TL na ulaşacaktır. Kaldı ki tapu işlemlerinde çok büyük vergi ka-
çırılmakta ve gayrimenkul fiatları süratle artmaktadır. 

Tapuda alınan bu harçlara paralel olarak diğer harç ve vergiler, arazi ve 
bina  vergileri  büyük  meblâğlara   ulaşacaktır. 

Tarımsal  vergi  sözü   ile  birlikte  arazinin   miktarı da  hatıra  gelmektedir. ı    
Eğer birgün  tarımsal   vergi   uygulanmak  istenirse kadastrosuz muvaffak olunamı-
yacaktır. 

ı.   Resmi  Krediler - Kontrolsuz  Krediler 

İktisadî ve sosyal hayatımızı büyük ölçüde etkileyen kredi müessesesi 
• esas itibariyle ve çoğunlukla tapulu gayrimenkuller karşılık gösterilerek işliyebil-
mektedir. Bu cins mallar ise genellikle şehirlerde ve zengin bölgelerde bulundu-
ğundan çok daha fazla ihtiyaçlı olan köylülerimiz resmî kaynaklardan kredi ala-
mamaktadırlar. Dolayısiyle kontrolsuz kredi denilen kişi kredilerine yani tefeci-
lerin eline düşmektedirler. Peşin alınan korkunç faizlerle büyüyen borç sonunda 
nikâhsız karı gibi iğreti duran tapusuz mallarını da maalesef yok pahasına elden 
çıkarmaktadırlar. Çoğu kere bu felâket büyük suçların işlenmesine sebep olmakta  
hattâ yuvalar yıkmaktadır. 

Bunun sonucu olarak devletin elini uzatamadığı yerlerde (ve bu iktisadî 
sebepten dolayı) kişi otoritesi doğarken bir zümrede boynu büküklüğe düşmüş 
olmaktadır. Bunu da yapamıyanlar veya varını yoğunu kaybedenler yollara düşüp 
kent kent dolaşıyor, müşkül ve sefil bir hayata atılıyor. En muvaffakları ise şe-
hirlerin ve devletin en baş problemleri arasına giren gecekonduları yapıyor. Yarı 
aç, yarı çıplak insanlar; elektriksiz, susuz, kanalizasyonsuz ve ışıksız bir odada 
barınan 3 - 5  kişiyi temsil eden gecekondu. 

Arazileri tapulu olsa idi ve normal yollardan kredi alabilselerdi belki bu 
kişiler toprakları  üstünde çok daha rahat yaşayabilirlerdi. 

Bu arada köy ve köylü hayatına çok büyük etki yapabilecek olan tarım 
sigortasını da hatırlamak gerekir. Halen tarımımız büyük çoğunlukla bulutlara 
bağlıdır. Kırlarımızı iyi niyetli bulutlar ziyaret etmezse yağsa da, yağmasa da fe-
lâket olur. Köylümüzün yapacağı hiçbir şey yoktur. Tarım sigortası bu felâketi 
hafifletebilir. Ancak böyle bir şeyin uygulanması içinde arazinin büyüklüğü, 
cinsi ve maliki resmen bilinmelidir. Bu ise kadastronun kendisidir. 
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5.   SONUÇ 

Kısaca değinilen konulara daha çok sayıda örnek eklemek mümkündür. 
Yurdumuzda bu işlerin ne kadar geri kaldığını son bir eleman karşılaştırmasiyle 
özetleyebiliriz : Kadastro ve Harita işlerini çözümlemiş, düzene sokmuş olan Al-
manya'da 7500 civarında Harita ve Kadastro mühendisi varken, bizde bunun 15 
te biri; Batı Berlin Belediye hizmetlerinde 400 civarında harita mühendisi çalışır-
ken Ankara  Belediyesinde bir kişi çalışmaktadır.  (17)  

Diğer  taraftan,  memleketin   Harita  ve   Kadastro   hizmetlerinin   tamamlanması  
çeşitli  sosyal   problemlerin çözümünü etkiliyeceği  gibi  vatandaşın  ve devletin  

gelirlerinin  artmasını  da  büyük ölçüde  etkiliyecektir.  Yatırımların  en  çabuk ; 
rneyva  vereni  olduğu  gibi   bütün  yatırımların  alt yapısı  olmak özelliğiyle de ge-

rekli  bir  unsurudur. 

Her türlü olanaktan yararlanarak bu  hizmetin garekli  hassasiyette ve en 
kısa zamanda bitirilmesi  kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

'*.   *     6.   YARARLANILAN KAYNAKLAR 

, 1. Kalkınma Plânları ve Yıllık Programlar (DPT) 

2. İstatistik Bültenleri (DİE) 

3. Teknik  Haber' (Orman Genel   Müdürlüğü) 

4. Toprak ve Su  Kaynaklarını Geliştirme Özel   İh.  Kom. Rap.  (DPT) 

5. Harita-Tapu-Kad. Öz.  İh. Kom.  Rap. DPT 

6. Köy envanteri etüdleri   (Köy  İşi.  Bak.) 

"■ 7.   Türkiye Kadastrosu hakkında  rapor  (Har.-Kad. Müh. odası) 

8. Toprak Reformu  Kanun  tasarısı  (Tarım  Bakanlığı) 

9. Harita   Kadastro  Mühendisliği   (TMMOB.   Harita  ve  Kadastro  Mühen 
disleri Odası yayın organı) 

(17)    Rakamlar çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. 
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LOQARİTMA VEYA TABİÎ DEQERLER 
CETVELLERİNDEN   ALINAN   DEQERLERİN 

HASSASİYETİ 

M. ŞERBETÇİ 
(Trabzon) 

» ■  ■  
5 haneli bir cetvelin 5. hanesinde en fazla dF =  ± 0,5 , 10"5 kadar bir hata 

olabileceği  bilinen bir gerçektir. 

I — Böyle bir 5 haneli  tabiî değerler cetvelinde, 

a) sin a verilmişken  a aranıyorsa: 
I* 

t F  =  sin a her  iki  tarafın  türevi  alınırsa 
dF =  cos  a  da /p  

p -dF 
d a  = ---------  

cos a 

bu formülde dF  =  0,5 . 10"5 ve pcc  =  6,37     105 değerleri yerine 
konsa 

1 
da =  ± 3,2CC . ------------   bulunur. 

cos a 

b) cos a  =  verilmişken  a aranıyorsa aynı şekilde: 

1 
da =  ± 3,2CC ------------------  

sina 

c) tan a        verilmişken a aranıyorsa 

da =  ± 3,2CC . cos2
a 

d) cot a        verilmişken  a aranıyorsa 

da =  ± 3,2cc.s in2
a  II — 

5 haneli logaritma cetvelinde, 

a)   1g x verilmişken x aranıyorsa : 
F  =   lg  x  = M .  Ln x  

63 



burada M Modül ve Ln x , x'in  tabiî logaritmasıdır. Yine her iki tara-
fın türevi alınırsa : 

dx 
dF  =  M. — ve buradan dF =  0,5.10'5 ve M = 0,4343 olduğu göz 

x 

önünde tutularak 

dx  —   ±  1,2.10"5 x bulunur. 

b) Ig since verilmişken  a aranıyorsa : 
F  =   1g sina = M. Ln sina  

da 
dF  = M. cota ------     buradan 

2 

P-dF 
da  =  --------- tana    bulunur.   Bu   formülde  de   bilinen    değerler 

M yerine konsa 
: da =  T  7,3CC  tan a 

c) 1g cosa verilmişken a aranıyorsa aynı şekilde 
da  =   ±  7,3CC cota 

d) 1g tana verilmişken a aranıyorsa : 
da =  ± 3,7CC   Sin2a 

e) Ig cota verilmişken a aranıyorsa : 
da =  ± 3,7CC    Cos2a 

, Bu değerleri bir cetvel  halinde gösterirsek 

5 haneli tabiî değerler cetvelinde : 5 haneli logaritma cetvelinde 
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Misal  olarak aşağıdaki  açılar için  5  haneli  tabiî değerler ve  logaritma  cet-
vellerindeki maximum hatalar : 

 

Eğer cetvelimiz 5 haneli değilde n haneli ise o zaman yukarda verilen değer-
lerin  105'n ile çarpılması  icap eder. 

Netice olarak : 

1) a açısı  aranıyorsa bu  takdirde formüllerde bu açının  sinüs ve cosinüs 
yerine tangent veya cotangentlerle ifade edilmesi daha uygun olur. 

2) Hesap  makinaları   için   lâzım  olan  tabiî dâğerler genellikle  âyıîi   haneli 
logaritma cetvelinden  daha doğru dâğerler verir. 
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Haberler, Ankara'da elde edilen bilgilere göre düzenlenmektedir. 
Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, mcslekdaşiarımı-
zın dergide yayınlanmasını uygun buldukları haberleri odamız 
merkezine zamanında bildirmelerini önemle rica ederiz. 

YAYIN KURULU 

KONGRE 

2 - 1 2  Eylül 1968 günleri arasında Londra'da Uluslararası Kadastrocular 
Kongresi yapılmıştır. Meslek" statüsü, fen elemanları için eğitim ve öğretim, 
meslek için yararlı yayınlar, Tapu ve Kadastro, Alet, ölçü ve kontrol metod-
ları; Harita ve Kadastrocunun sivil mühendislik alanındaki yeri. Ekonomik 
ve fizik plânlama, şehir plânlamasında rol oynayan faktörler, gayrimenkul 
kıymetlerîndeki artış eğilimleri, hidrografik ölçüler gibi konuların tartışıldığı 
kongreye meslekdaşiarımızdan M. Emin ERTÜRK ve Sudi TÜREL katılmışlar-
dır. 

DERNEKLER 

TÜRKİYE ULUSAL GEODEZİ — GEOFİZİK BİRLİĞİ (TUGGB) Birliğin kurul-
masına ait yönetmeliğin yürürlüğe konulması ile ilgili Bakanlar Kurulu ka-
rarı 16 Eylül 1968 gün ve 18002 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 
Birliğe çalışmalarında  başarılar dileriz. 

TÜRK JEODEZİ DERNEĞİ  (TJD) Trabzon'da görevli olan  üyelerimiz Türk Je-
odezi Derneği adı ile bir dernek kurmuşlardır. TJD nin mesleğimize hayırlı 
olmasını dileriz. 

YENİ YAYINLAR 
TatMki Topografya 

Prof Mustafa AYTAÇ (İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi) 
Uzunluk ve açı ölçmeleri, geometrik nivelman va düzey eğrileri konularında 
126 problemin çözümleri ile verilen kitap 244 sayfadır. Arı Kitabevi mat-
baasında basılan kitabın fiyatı 25 TL. dır. 

ÇÖZÜLMÜŞ GEODEZİ PROBLEMLERİ 

Doç. Dr. Tahsin TÖKMÂNOGLU. (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ge-

odezi ve Fotogrametri Kürsüsü) Çeşitli konulardaki 180 geodezi problemini 

içine alan kitap 393 sayfa olup, fiyatı 42.10 TL. dır. 
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Üyelerden Haberler : 

ATANMA, YÜKSELME VE YER DEĞİŞTİRMELER Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünde : Servet ÇETİNTÂŞ, Merkez Kadastro Müdür 

Muavinliğine, Kadir PALA, Merkez  Kadastro Müdürlüğü Plânlama Gurup 

Amirliğine, İbrahim  İNAN, Merkez Kadastro Müdürlüğü Teknik İşler Grup 

Amirliğine,  . Cemal  GÖKGÖZ, Merkez Kadastro Müdürlüğü Afet İşleri Gurup 

Amirliğine, Mehdi  BATÜR, Arazi Kadastro ve Fotogrametri  Dairesi 

Stereokıymetlendirme Şubesi Müdürlüğüne, 

Orhan  KALIPÇI, Arazi   Kadastro ve  Fotogrametri  Dairesi  Fotoğraf  İşleri  Şubesi  
Müdürlüğüne, 

A. Hamdî HUYSAL, Arazi  Kadastro ve Fotogrametri Dairesi Plânlama Şubesi İç 
İlişkiler Müdür Muavinliğine, 

Hikmet ASMAN, Arazi  Kadastro ve Fotogrametri Dairesi Fotoğraf İşleri Şu-
besi Müdür Muavinliğine, 

Yılmaz  ERKÂMLI, Arazi   Kadastro  ve  Fotogrametri   Dairesi  Stereokıymetlen-   . 
dirme Şubesi Müdür Muavinliğine, 

Kemal SARAL, Arazi  Kadastro ve Fotogrametri Dairesi Stereokıymeflendirme 
Şubesi Gurup Amirliğine, 

Mehmet  YERCİ, Arazi   Kadastro ve Fotogrametri   Dairesi  Stereokıymetlendirme 
Şubesi Gurup Amirliğine, 

Necati   İRTURAN,  Arazi   Kadastro  ve  Fotogrametri   Dairesi   Stereokıymetlen-
dirme Şubesi Gurup Amirliğine, 

Bekir  MARAL,  Arazi   Kadastro   ve  Fotogrametri   Dairesi     Tapulama   Şubesi 
Koordinasyon  İşleri  Müdür Muavinliğine, ! 

Ayhan   KALYONCU,  Arazi   Kadastro  ve  Fotogrametri   Dairesi   Teksif Nirengi 
Şubesi  Gurup Amirliğine, 

Halil  KOCATEPE, Arazi  Kadastro ve Fotogrametri  Dairesi  Havai  Nirengi   İş 
leri  Şubesi Müdür Muavinliğine, -     .,   : :■-.■■■:• 

Ahmet  KARACADAĞ, Arazi  Kadastro ve Fotogrametri  Dairesi  Havai  Nirengi 
İşleri Şubesi Baş Uzmanlığına, 

İsmail  KUTLUER Fen Müşavirliği Tetkik ve Kontrol Gurup Amirliğine, 

Yüksel AKİN, Fen Müşaviri Toplulaştırma Gurup Amirliğine, 

Yaşar Nuvit ©RAL Kdz. Ereğli  Kadastro Müdürlüğü görevine, 

Yaşar ŞAHİN, Edremit  Kadastro Müdürlüğü görevine,, •''■■'" 

Refik DIMİR, İğdır Tapulama Müdürlüğü görevine, ;•-■•--   "-;•<"-' 



Tayyar ERDAL,  Karasu Tapulama Müdürlüğü  Kontrol  Mühendisliği görevine, 

Muhittin  U2AJN,  KiSt^monu Tşpulama  Müdürlüğü  Kontrol  Mühendisliği  gö-
revine, 

Oktay DİNÇER, Kayseri Tapulama Müdürlüğü  Kontrol Mühendisliği görevine, 

Dursun  ÂKGÜN,  Akçaabat Tapulama  Müdürlüğü   Kontrol  Mühendisliği  göre-
vine, 

Ahmet COŞKUN,  Kemalpaşa Tapulama  Müdürlüğü   Kontrol  Mühendisliği  gö-
revine, 

Musa   Zeki   ASLAN,   Manavgat   Tapulama     Müdürlüğü   Kontrol   Mühendisliği 
görevine, 

Nuri  GÜL Acıpayam Tapulama Müdürlüğü  Kontrol  Mühendisliği  görevine, 

Yetkiner ERİŞ, Tokat Tapulama  Müdürlüğü  Kontrol  Mühendisliği  görevine, 

Ahmet GÜRSU, Maraş Tapu  Fen Amirliği görevine 

Yakup ESEN, Edremit Kadastro Müdürlüğü Fen Amirliği görevine, 
İmar ve İskân Bakanlığında : 

Celâlettin SONGU, Bakanlık Müşavirlik görevin©, 

Talât ÖZTÜRK, Plânlama  ve İmar Genel   Müdürlüğü  Harita  Dairesi  Başkan-
lığına, 

Arif ÇAKIROĞLU,     Mesken Genel   Müdürlüğü  Yapı  Kooperatifleri  ve Toplu 
Konut Kuruluşları  Dairesi  Başkan Yardımcılığına, 

Erdoğan KARADAĞ, Mesken  Genel  Müdürlüğü Gecekondu  Dairesi   Başkanlığı 
Harita Müdürlüğü emrine, İller Bankasında  :. 

Aydın, BAYDAR, Kayseri Bölgesi Kontrol Mühendisliği görevine 
Karayolları Genel Müdürlüğünde : 

Nurettin  ÇIKRIKÇI,  Etüd  Plân  Dairesi  Özel  Yollar     Etüd  Proje Müdürlüğü 
e/n r ine, 

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda  : 

Hüseyin UĞURLU, Ankara'da Maden Dairesi  Reisliği emrine, 
Özet Sektörde : 

Zülfü  İRTfitt, Müteahhittik  yapmaya  başlamıştır. 

EVLENENLER 

Bayan Sevgi ŞEN ile Ş*yfi ATALAY 27.7.1968 günü Çaycuma'da, 

Bayan Sevgi UNSAL ile, Lütfü BUİŞUK 17.11.1968 günü, 




