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Şekil 5:Eşyükseklik Eğrilerinin Geçirilmesi Şekil 6:Geçiş Eğrisi (Kurb) Belirlenmiş Ekran
Görüntüsü

2.4. Geçiş Eğrisi (Kurb) Belirlenmesi ve
*.KRB Uzantılı Dosyanın Oluşturulması

SAM 15 Programı ile çalışılan arazinin bilgisayar

ortamında modeli oluşturulduktan sonra geçiş eğ-

rileri oluşturulabilir. Bu işlem için modeli ekranda

oluşturulan arazinin yapısına göre geçiş eğrisinin

Some noktası, başlangıç noktası ve bitiş noktası

doğrudan ekrandan tıklanarak belirlenir. Bu veri-

lere göre program tarafından diğer geçiş eğrisi ve-

rileri üretilmektedir. Aşağıda KRB uzantılı oluştu-

rulan dosyanın verilerinden küçük bir kısmı veril-

miştir.

-1,0,0,0,15,0

603840,509415.7,603841.7,509406.8,100,"4"

603841.7,509406.8,603842.5,509397.7,100,"4"

603842.5,509397.7,603842.5,509388.6,100,"4"

Burada ilk iki sütun geçiş eğrisinin başlangıç

noktasının koordinatlarını üç ve dördüncü sütunlar

some noktasının koordinatlarını, beşinci sütun ge-

çiş eğrisinin yarıçapını ve altıncı sütun da ise some

noktasının numarası verilmiştir. Aşağıda Şekil 6'da

geçiş eğrisi belirlenmiş ekran görüntüsü ve Ek 5'te

de geçiş eğrisi belirlenmesine ilişkin alt program

verilmiştir.

3.Sonuç

Yaklaşık dört yıl üzerinde amatör olarak çalışı-
lan bu bilgisayar programı, daha çok yol güzergah-
larının bilgisayar ortamında modelinin oluşturulma-
sına yönelik yapılmış bir çalışmadır. Programdan el-
de edilen sonuçlar diğer CAD tabanlı programlar
ile test edilmiş ve birebir uygunluk sağlandığı görül-
müştür. Çalışmaya ait ana hatlar yazımızda veril-
miştir. Ek'ler bölümünde yapılan ana programa ait
alt programlar (Quick Basic Programlama Dilinde)
verilmiştir. Bu programların açık şekilde verilme-
sindeki amacımız, bu konu ile ilgilenenlerin prog-
ramdaki mantıksal yaklaşımı doğrudan görmesi,
eleştiri ve önerilerini daha geniş bir yelpazede yap-
masını sağlamaktır.
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Sayın A. Yüksel AKIN'ın Açıklaması

HKMO Harita bülteninin Ağustos 2004
tarihli 57'inci sayısında yer alan
"Besir Say ile Söyleşi" başlıklı yazı ile
ilgili açıklamam aşağıda olup
58 sayılı Harita Bülteni'nden yayımlan-
masını dilerim.

A. Yüksel AKIN

Bu söyleşide özetle;
"Mühendislerin Tapu ve Kadastro Genel Müdür-

lüğünde göreve başladıktan sonra bu kuruluşta çalı-
şanların büyük bir çoğunluğunun tedirgin olduğu, lise
seviyesinde teknisyen ve Fen Memuru olan bu kişile-
rin sandalyelerinin elinden alınacakmış gibi yanlış ka-
naate saplandıkları, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünde Tapucuların, hukukçuların ağırlıklı olarak ku-
ruma hakim olmaları ve bunların mühendislerle aynı
dili konuşmamaları nedeniyle mühendislerin kurumla
sağlıklı diyalog kurmasını güçleştirdiği, kurumun tek-
nik bir bakanlığa bağlanmasının isabetli olduğu... Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan meslektaş-
larımızın uzun bir süre sıra mühendisi olarak görev
yaptıkları, yükselemedikleri, mühendislerin orada
tam etkin olamadıkları, bir dönem bir harita mühen-
disinin uzun yıllar genel müdür yardımcılığı ve genel
müdürlük görevlerinde bulunduğu halde, yine de ka-
dastroda istenilen ve beklenilen gelişmenin olmadığı,
yüksek görevlerin liyakat meselesi olduğu, şu veya bu
şekilde köşe kapmanın kalıcı olmadığı, oturulan maka-
ma şeref verilmesi halinde iş yapılabileceği, makamdan
şeref almak gayesiyle gelinmesi halinde bir şey yapıla-
mayacağı" ifade edilmiştir.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi her ne
kadar yazıda ismim geçmemiş olsa da söz konusu gö-
revlerde bulunan tek kişi ben olduğum için, şahsımın
kastedildiği açıkça bellidir.

Şahsımla ilgili olan bu ifadelere geçmeden önce,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde hukukçu-
mühendis ayrımı yapıldığı, bu genel müdürlüğün tek-

nik bir bakanlığa bağlanmasının 40 yıllık bir hayalin
gerçekleşmesi olduğuna ilişkin söylemler hakkındaki
görüş ve düşüncelerimi belirtmek isterim.

Bilindiği gibi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
bu günkü anlamıyla 1847 yılında kurulmuş olup, bu yıl
157. yılı kutlanmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisle-
rinin kurumda istihdam edilmeye başlanması son 50
yılda olmuştur.

Harita kadastro mühendislerinin istihdam edildiği
ilk yıllarda olan ve geçmişte kalan hukukçu- mühendis
ayrımına ilişkin istisnai mahiyetteki söylem ve davra-
nışların kurumun tamamına mal edilerek; kişilere,
mesleğe ve kuruluşlara hiçbir yarar sağlamayacağı
açıkça bilinen bir konunun günümüze taşınmasının ne-
deni anlaşılamamıştır.

Ayrıca; geçmişte kalmış, bu gün için hiçbir anlam
ifade etmeyen hiçbir yararı olmayan bu hassas konu-
nun bu söyleşi ile dile getirilmiş olması, bir çok mes-
lektaşım ve eski mesai arkadaşlarım gibi, beni de hay-
li rahatsız etmiştir.

Harita Tapu Kadastro sektöründe temel kurum olan
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Bayındırlık ve
İskan Bakanlığına bağlanma konusuna gelince;

Bu genel müdürlük Cumhuriyet Dönemi öncesi
Defter'i Hakanı namıyla bir nezaret tarafından idare
edilmekte iken, 1913 yılında Maliye Nezaretine,
Cumhuriyet Döneminde ise 07/07/1939 tarih ve
3707 sayılı yasa ile Adalet Bakanlığına, 10/08/1951 ta-
rih ve 5840 sayılı yasa ile de Adalet Bakanlığı'ndan alı-
narak Başbakanlığa bağlanmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün İmar ve
İskan Bakanlığına bağlanmasıyla ilgili 1960'h yıllarda
bir kanun teklifi hazırlanmış, Millet Meclisi Geçici Ko-
misyonunun 14/05/1963 gün ve 4 sayılı raporuyla ka-
nun teklifinin reddi ve kurumun Başbakanlığa bağlı
kalması yönündeki görüşü, Millet Meclisi ve Cumhuri-
yet Senatosunda kabul edilerek, bu konudaki kanun
teklifi reddedilmiştir.
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Bu kurumun Başbakanlığa bağlı kalmasının gerek-
çesini Millet Meclisi geçici Komisyonunun verdiği ra-
pordan kısaca özetleyerek bu gerekçelerin hala de-
vam edip etmediğini, bu kurumun Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'na bağlanmasının 40 yılık bir hayalin gerçek-
leşmesini mi ya da yapılan bir yanlışı mı ifade ettiğini
birlikte değerlendirelim.

Sözü edilen Millet Meclisi Geçici Komisyonunun
4 sayılı raporunda özetle "Hazine hukukunun yanında,

vatandaş haklarının eşit tutulması fikri ve hazine menfa-

atinin üstünlüğü düşüncesinin vatandaşların anlayışların-

daki menfi tesirleri ve bunun devamlı şikayet halini alan

tezahürleri teşkil etmiştir. Böylece gayrimenkul mülkiyeti-

nin ve ona bağlı hakların teminatı olan tapu sicillerinin ge-

nel güveni sağlayıcı nitelikte bir hukuki müessese olarak

tutulması ve bulundurulması kesin bir lüzum ve zaruret

halini almıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün Başbakanlığa bağlanması ifa ettiği hiz-
metin özelliği bakımından bu idareyi daha ba-
ğımsız ve tarafsız bir hüviyet içinde bulundur-
maya matuf olduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir
idarenin İmar ve İskan Bakanlığı'nın kuruluş
gayesiyle uzaktan ve yakından ilgisi görülme-
miştir." denilmektedir.

Bu gerekçelerin ortadan kalkıp kalkmadığının yapı-
lan işlemin doğru yada yanlış olup olmadığını tarihsel
süreç içerisinde elbette birlikte göreceğiz.

Şahsımla ilgili ifadelere gelince:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde uzun yıl-

lar Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük yap-
tığım halde "İstenilen beklenilen gelişme olmadı" de-
nilmektedir. Öncelikle, bununla neyin ifade edilmek
istendiğini anlamakta güçlük çektiğimi belirtmek iste-
rim. Harita kadastro mühendislerinin korunup kol-

lanmadığı kastediliyorsa; bir üst yönetici olarak be-
nim görevim, mesai arkadaşlarım arasında ayrım yap-
madan, eşitlik ve adalet ilkeleri içerisindeki bir yöne-
tim anlayışını yaşama geçirmekti.

Bu yaklaşımla; hizmet alanında ve mesleğinde ken-
dini yetiştirmiş, görevine bağlı, ilkeli ve nitelikli, gerek
hukukçu ve gerekse mühendis olan mesai arkadaşla-
rım arasında hiçbir ayrım yapmaksızın bir çoğu layık
oldukları görevlere getirilmiştir.

Yok eğer bu söylemden kadastro hizmetinde iste-
nilen, beklenilen gelişmenin olmadığı amaçlanıyor ise,
ne gibi bir gelişme beklendiğinin açıklığa kavuşması
için, odamızın yada meslekle ilgili Sivil Toplum Örgüt-
lerinin her kademede düzenleyecekleri toplantılarda
ve kamu oyu önünde bu konuyu tartışmaya hazırım.

Yalnız şunu hatırlatmak isterim. Söylemek ile yap-
mak birbirinden ayrı şeylerdir. Düşünceleri gerçek-
leştirmek, söylemek kadar kolay olsaydı, kurumlar
mükemmel olur, ülke cennete dönerdi. Yazan yada
konuşan bazı kişiler iş yapmayı yazmak yada konuş-
mak kadar kolay zannederler. Ömründe toplum ya-
rarına yönelik bir hizmet, bir iş yapmamış kişilerin bu
konuda daha insafsız ve anlayışsız olduklarını hep gör-
müşümdür.

Liyakat, köşe kapma, makama şeref verme ve şe-
ref alma gibi, şahsımla ilgilendirme gayreti olarak nite-
lediğim gerçek dışı ve anlamsız söylemi cevaplanacak
seviyede görmüyorum. Bu söylemlere güzel bir halk
deyişiyle; "Dervişin fikri ne ise zikri de öyledir" de-
mekle yetiniyor ve bu konudaki taktir ve değerlendir-
meyi okuyucularıma ve meslektaşlarıma bırakıyorum.
14/10/2004

A. Yüksel AKIN
TAPU VE KADASTRO EMEKLİ GENEL MÜDÜRÜ

Odamızın 50. Yıl Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde yayımladığımız

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN EVİNDE YAŞAM -

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(1960-2000, Doç. Dr. Erol KÖKTÜRK)

başlıklı Sözlü Tarih Çalışması, Mesleğimiz ve

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sürecine ışık tutacaktır.



Safranbolu, ülkemizdeki en güzel kültür mirasla-

rından birisidir. Sokakları ve evleriyle halen yaşayan

ve hiç ölme/en, tarihiyle gizemli, bir o kadar da et-

kileyicidir. Her ne kadar anlatılmaya çalışılırsa çalı-

şılsın, bu şirin /eri görüp yaşamak lazım.

™ , , ;>TH

Safranbolu'da insan toplum yaşamının M.Ö.

3000 yıllarına kadar dayandığı tahmin edilmektedir.

Bölge Paleolitik çağdan beri bir yerleşme alanıdır.

Bölgede bilinen en eski uygarlık Gas^s'lardır. Da-

ha sonra sırası/la Hititler, Dorlar, Paphlagonlar, Ki-

merler, Lidyalılar, Persler, Kapadokyalılar, Elen-

ler(Eski Yunanlılar), Pontlar, Galat/ahlar, Bitin/ah-

lar , Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar bu bölge-

de egemenlik kurmuşlardır. Homeros'ta bu bölge

Paphlagonya adıyla geçmektedir.

Yöre/e Türklerin 10. yy. dan önce gelerek yer-

leştiklerine ilişkin izler bulunmaktadır. Ancak bu

yerleşimlerin gruplar halinde olduğu ve egemenlik

iddiası taşımadığı sanılmaktadır. 1074 yılında Anka-

ra-Kastamonu üzerinden İstanbul'a gitmekte olan

bir Bizans ordusuna yolda göçebe Türkmenlere,

saldırmış olması, Türklerin yörede giderek ege-

menliğe yöneldiklerinin işaretidir. 1075 yılında Sel-

çuk Bey'in torunu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Iz-

nik'i almasıyla, Anadolu Selçuklu Devletinin sınırı

Kastamonu-Safran bolu-Gerede hattına dayanmak-

ta ancak muhtemelen Safranbolu'yu içine almamak-

tadır. Safranbolu Kale'sinin (bugün Eski Hükümet

Konağı'nın bulunduğu tepe) Selçuklu Sultanı II.Kılıç

Arslan'ın oğlu Ankara Meliki Muhittin Mesut tara-

fından 1196 yılında Türklerin kesin egemenliğine

alındığı bilinmektedir.

Safranbolu tarih boyunca çeşitli uyarlıklar ara-

sında el değiştirdiği gibi Türklerle Bizanslılar arasın-

da ve hatta Türk Beylikleri ile Osmanlılar arasında

da el değiştirmelere konu olmuştur. 121 3-1280 yıl-

*Harita ve Kadastro Mühendisi




