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DARALAN MERA ALANLARI VE 
KAMU İYELİĞİ 

Orhan ÖZKAYA 
Mühendis Denizli 

Kadastro Müdürü 

Toprağın değerlendirilmesinde, dağın- suretle belirtilen taşınmazlar, özel kanûn- 
mmda olduğu gibi büyük çelişkiler, den- lannda yazılı hükümler saklı kalmak üzere 
gesizlikler sözkonusudur. Kamunun yarar- özel iyeliğe(mülkiyete) konu teşkil etmez- 
lanmasma aynlan topraklar, üretim ilişki- ler" demekte idi. 
lerindeki çarpıklıklar nedeni ite korana- 3m       h KadasüQ yasasının 16. 
mamakta dolayısıyla kolayca el değiştir- m a d d e s i )  ^^  f c u   i f e i      l e r i n  ^  ^  
mektedır. Meralar, sözünü ettiğimiz alan- ^       lacağı hükmünü getinni§tir. Eski 
lann başında gelmektedir. Bu alanlar gün madde hükmünde bir      mk getirmemi§ı 
geçükçe daralmakta, yok olmaktacür. aynen korunmuş; uygulamadaki gerçek du. 

Meralar, ülkemiz tarımında başlıbaşma rumlann öneminden uzak kalınmıştır. Bir 
büyük önem taşır. Hayvancılığın gelişme- yerin mera niteliğinde sayılabilmesi, yet- 
si bu alanların yeterli şekilde düzenlenme- kili makamca tahsis (ayırma) yada baş- 
sine bağlı bulunmaktadır. Mera olmadan langıcı bilinemiyen bir zamana  dayan- 
hayvancılık yapılamaz, coğrafî tanımıda, masıyla mümkündür. Oysa uygulamada ne 
"tarla, bağ, bahçe halinde kullanılmayan tahsisli meraya nede kadim mera'ya rastla- 
ve üzerinde hayvan otlatılan arazi" şeklin- mak mümkün olamamaktadır. Böyle bir 
dedir. Yasal açıdan ise "bir yada birkaç tanımlamayı belge dışında bilirkişilerin 
köy, kasaba, şehir halkının hayvanlarını beyanına dayandırmak ise oldukça sakm- 
otlatmalan için yetkili kurum tarafından cali ve gerçekçi olmaz. Bir yerin mera ol- 
aynlmış(tahsis) yada başlangıcı biline- duğu tanımlamasını bilirkişilerin iki du- 
miyen bir süreden(kadim) beri geleneksel dağı arasına sıkıştırmak hukuk açısından 
olarak kullamlagelmiş arazi parçası" ola- oldukça ters düşen bir durumdur, 
rak tanımlanmakladır. Coğrafi tanımlama, ^ ^  W f  dayanması gerek. 
yasal tanımlama ile birlikte bütünleşmek- ı6.maddenin açıklanmasında belirtil- 
te ve bir yenn mera olarak değerlendirile- mi Q İ      b iH r k i  .  ^ h      l m n m b u. 
bilmesi ancak bu şekilde olmaktadır. rada    geçedi    olmamas ı    gerekir 

Değiştirilen 766 sayılı Tapulama Ya- Uygulamada tahsisli meraya raslamak 
sasının 35. maddesi, "mera, yaylak, kış- mümkün bulunmamaktadır, 
lak otlak harmanyeri, pazar ve panayır m U r k i      ^ i f a d e l e r i n e    ö r e  b i r  
yerlen gibi kamunun yararlanmasına ayn- mer,a sayı mcak 
lan ve baş angıcı bıhnmıyen bir zaman- bilinemi en zamandan beri kuiianm^iie 
dan(kadım) ben kamunun yararlandığı ve dogru olabüir  Ancak ba la    cı büin. 
kullandığı, belgelerle veya bilirkişi ve .        , , 

,  , ö      .,         .,    *.. 9    , myen zaman tanımı sonderece karmaşık ve 
tanık beyanı ile teşvik edilen ortamalı t i.         ..... .. 

,    ,   ,           ,                    ., tartışma goturur. 
arazı sınırlandırılır, parsel numarası verile 
rek yüzölçümü hesaplanır. Bu sınırlandır- Yasa maddesinin açıklamasında, "bu 
ma tescil mahiyetinde olmadığı gibi bu meranın eskiden beri köyün merası olduğu 
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şahitîc isbat edilebilir. Ancak, köyün eski bunun dışında imar ihya yolu ile özel iye- 
ve  kuruluş   tarihininde  bilinmemesi lige dönüşmesi artık onun kamu yararına 
lazımdır. Köyün eskidir denilebilmesi için ayrılan yerlerden olma niteliğini fiziksel 
fetihte o köyün varolması veya fetihten olarak kaldırmaktadır. Bu özelliği yeniden 
sonra kurulması gerekir" şeklinde devam kazandırmak yasal açıdan olanaklı görül- 
etmektedir. Bu açıklamada başlangıcı bili- mekte isede, uygulamada gerçekçi bir yak- 
nemiyen bir zaman kavramı havada kal- laşımı içermemektedir. Aslında da böyle 
maktadır. Bilirkişi ve tanıklar başlangıcı bir uygulamayı yürütecek, yönlendirecek 
bilinemiyen zamanı nasıl tayin edecekler. bu alanları koruma altına alacak yeteri ilik- 
O zamandan gelmeleri nasıl olacak. Baş- te bir kurumunda varlığından söz etmek 
langıcı bilinemiyen bir zamanın tanıklığı, olanaksızdır. 
bilirkişiliği nasıl yapılabilir. Böyle bir Madde hükmü] bif      in mcra Qİarak 
hukuk kavramı biraz yutturmaca olmuyor nitelenebilmesi için süreklilik unsurunu 
mu? Bilirkişi ve tanık kendi yaşı kadar icerrnektedir ki, bu da çelişki yaratmak- 
olan bir süreyi bilebilir; ondan Öncesinin tedır A                 başlangıcı biiinemiycn 
tanıklığı ise biraz masalımsı olur. hh zamandan bcri mera olarak kullanma 

Bir başka açıklamada ise, "kuruluş tari- veya yararlanma koşulu ve bunun belge 
hi belli olan bir köyün mer'alık iddiasının yada tanıkla kanıtlanması sözkonusu edil- 
yazılı belge ile kanıtlanması gerekir" de- mektedir. Bu alanların yeterli korunmadan 
mektedir. Her köyün bir kuruluş tarihi yoksun olmaları nedeniyle nitelik değiştir- 
olacağına göre bunun, kuruluşu belli olan- meşinin önlenebilmesi olanaksız olduğuna 
la belli olmayan arasında bir dengesizlik, göre, özel mülkiyete konu teşkil elmeme- 
adaletsizlik yaratacağı düşünülmelidir. si koşulu uygulamada yetersiz kalmak- 
Aynca köylerin kuruluş tarihlerini bilebil- tadır. Bu yerlerin hem özel kanunlar saklı 
mek belgesel olarak son derece imkansız kalmak koşulu ile, özel iyeliğe konu ol- 
bir husustur. Uygulamada bu tür köylerle mamasından söz edilmekte hem de kamu- 
karşılaşmak son derece olanaksızdır. nun yararlanma ve kullanmasının sürekli- 

Mer'alann özel mülkiyete konu teşkil [ik ta§ır™sı gerekmekledir. Fiziksel olarak 
etmemesi yasa hükmünde yer almasına bu nıtelıgım kaybetmı§ olan bır meranın' 
karşın Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin yemd™ Uzanılması gerçekte artık ola- 
9.11.1976 tarih 5173/5416 sayılı kararı nakşızlaşmaktadır. Çünkü, bu gibi yerler 
ile bir kişinin ve birkaç kişinin özel me- bahaD» bır önlemle korunamamakta, gü- 
rası olabileceğini kabul etmesi ayrı bir çe- vfce altma alınmamakta, ayrıca kamu 
lişki unsurudur na et     bır ıvelıgın olmaması bu duru 

mu yaratmaktadır. 
Yasal olarak mera olan bir yerin uygu- „ 

lamada korunamayıp bu niteliğini yitirme- u  ,  °^ O z e l  kanunlar ındaki yaz ı l ı  
sine karşın, yeniden mera haline dönüştü- hükümler saklı kalmak üzere özel iyeliğe 
rülebilmesi uygun gibi görülürsede, böyle konu ^şkıl etmezler "hükmünde bir yerin 
bir yola başvurmak uygulamada gerçekçi me,ra nıtelıfının değiştirilebilmesi özel 
yaklaşımdan uzak olmaktadır. Çünkü, bu ^^ geçebilmesi, ilgili yasalar uyarınca 
yerlerin yeni yerleşim alanlarına dönüş- ve üSıU hanlıkların izni alınmak sure- 
müş bulunması, üzerlerine^ takım yapı- ^l e  a n c a k  m ü mk ü n ° ı^™& anlat ı  
ların inşa edilmesi köy veya belediye lmak ıstenmı§tir; Uygulamada durum, 
Tüzel Kişilikleri tarafından türlü yollardan ?ok yö"lü, Çelı§kıler nedem ıle ?arPıklık- 
parsel halinde halka aktarılmış olması, larla doludur. 
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Hayvancılığımızın gelişmesi ancak 15-24 yaş grubunu ve bu grupta da çoğun- 
mera alanlarının gün geçtikçe küçülmesini luk erkek nüfusu oluşturmaktadır, 
önlemek, bu alanlar, korumak, düzenli Tmmm makinaI            ckilcbilir t0_ 
olarak ıy.leştırmck(1Slah) ve balama tabı ^^  ^  r f           u ,           b u l u n m a s i )  
tutmakla mümkündür. Aks. halde, hay- ğm    Usiz dağıhmı vc mim    lu üc 
vancılık sektöründe amaçlanan venmı bek- ^ ^  ^ ^  ^ ^ ^  h a l i n c  d ö n ü ş m e .  
İcmck boşuna olur. gi ^ a,anda yaşam sürdürmcnin cIve. 

Birer büyük doğal yem kaynağı olan rişsizîiğini ortaya koymakla; ayrıca lan- 
bu alanlar, orman alanları gibi korumaya mdaki gelirin düşük olması, arlan iletişim 
tabi tutulmalı, yasal düzenlemeler ivedi ve  ulaşım  olanakları  göç  olgusunu 
olarak getirilmelidir. hızlandırmakta ve böylece kırsal alandaki 

Ülkemiz et tüketiminde dünyada alt *S gücünün azalması sözkonusu olmak- 
sıralarda yer alırken, hayvancılık olanak- tadır" f c"lc komşu(mucavır) köylerin 
lan acısından bu durum doğru orantılı inera aianları hıssdı laPu' **& JaPıla§" 
görünmemektedir. Yanlış tanm politika- ma y°8un konut sorununun doğurduğu 
lan sorunu çıkmaza sokmuştur. Ayrıca, ba'!kılar s0»ucu"da türlü yollardan nitelik 
çok uluslu şirketlerin tarım vc beslenme değiştirmektedir. Buna, kırsal alandaki 
alanına el atmış olmalar,, bu alanların tü- larımsaI etkmlıSın, sürdürülmesi amaç, ,1e 
ketim sanayinin yararlanmasına sunulması y°n ı lfrak gereksinmesi de eklenince 
sonucunu doğurmaktadır. mcra a^nlarınm daralması kaçınılmaz ol 

makladır. Bu alanların korumadan yoksun 
Dünyada 450 milyon açlık içerisinde bulunması da ayr, bir sorun olarak ortada 

olup, 50 milyon her yıl bu yüzden ölür- durmaktadır. Hayvancılık açısından aynı 
ken hayvancılığa gereken önemin verilme- özelliği taşıyan ancak mera alanları kadar 
mesi üretim ilişkilerindeki çarpıklığın büyük bir öneme sahip bulunmayan yay- 
yansıması olarak görülür. lak, kışlak ve otlakların da durumu hemen 

Az gelişmiiş ülkeler, beslenme koşul- hemen aynıdır. 
ları açısından sanayileşmiş ülkelerin, çok Kamunun yararlanmasına ayrılan hazi- 
uluslu şirketlerin etki alanında olmaları ne alanlarını toplulaştırarak, devletin iye- 
nedeni ile dayanılmaz bir yoksullaşma sü- ligi altına alarak tescil etmek suretiyle 
reci içindedirler. Ayrıca, dünyanın içinde Tarım ve Orman Bakanlığının denetim, 
bulunduğu ekonomik bunalımdan çok gözetim ve organizesine bırakarak koru- 
yönlü etkilenmeleri bu süreci hızlandır- rnak mümkündür. Sorunun belli bir oran- 
maktadır. da bjie oısa çözümlenebilmesi böylece 

Mera alanlarının daralmasında, kcnlleş- olası hale gelecektir. İşle o zaman toplu- 
mc olgusu ayrı bir yer tutar. Kırsal alan- mun sağlıklı yaşam için koşturulmasının 
dan kente göç hızlı bir görünüm taşımakla yanında, beslenerek yaşaması da sağlanmış 
olup, göç eden nüfus üretim etkinliği olan omr- 
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ÇÎFT NOKTA KESTİRMESİ 
Hansen Problemi 

Muzaffer Şerbetçi    • 

(KTÜ) 

Bu problemde koordinatları hesaplanacak Pj ve P2 gibi iki noktadan 
koordinatları bilinen A ve B noktalarına bakılarak a, 6> Y> 6 
açıları ölçülmüştür (Şekil 1 a,b). 

 

Şekil 1: 

Verilenler : A(Ya,Xa), B(Yb,Xb) 

Ölçülenler : a, 8, 1, 6 İstenenler 

: ?ı(.Yı,Xı), P2(Y2,X2) 

Pj ve P2 noktaları AB doğrusunun ayrı taraflarında olabileceği 
gibi (şekil 1 a) aynı tarafında da olabilir (Şekil -1 b). 

a) Grafik Çözüm 

PxP2 uzunluğu istenilen bir P{P2  büyüklüğü olarak alınarak a> g, 
YJ 5 açıları ile AP{ B'P'2 dörtgeni bir aydıngere çizilir. Daha 
sonra bu çizim, A ve B noktaları belirli bir ölçekte konulmuş 
şeklin A noktası ile, AB' doğrusu da AB doğrultusu ile çakıştı-
rılır. B noktas-mdan B'P[ ve B'P2 doğrultularına paraleller çizi-
lerek açılar hiç değişmeden ve AB kenarının istenilen uzunlukta 
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olan bir benzeri elde edilir (Şekil 2 a,b). 
 

b) Sayısal Çözüm 

Problemin  çeşitli  sayısal çözümleri vardır.  Geliştirilen f 
müllerin her iki (Şekil 1 a,b) durum için geçerli olabilmeler 
amacı ile şekil 1 b deki açılar şekil 1 a daki açıla'ra uygun 
lecek şekilde tanımlanmıştır. 

l.yol : 

1) Pj koordinat başlangıç, Pj P2 doğrultusu +x yönü ve Px P2 = 
1000.00 m alınır (Şekil 3 a,b) 

 

2) Bu y, x  sisteminde A ve B noktaları koordinatları, taban 
açıları önden kestirme (özel durum) ile hesaplanır. 
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5) Açıklık açıları hesaplanır 

(APj ) = (AB) + <f> 

(AP2 ) = (APj ) +a +Y - 2008 

(BP!) = (BA) - * 

(BP2) = (PxB) - (3 + ö) 

6) Açıklık açıları ve uzunluklar bilindiğine göre 1. Temel Ödev 
(koordinat taşıma) ile Px ve P2 noktalarının denetimli olarak 
koordinat hesaplanır. 

Yi = Ya + Â?! sin(AP, ) = Yb + BFX sin^ ) 

XX = Xa + Â?! COS (APj ) = Xb +1?! 005(8?!) 

Y2 = Ya + ÂP2 sin(AP2 ) = Yb + BP2 sin(BP2 ) X2 

= Xa + ÂT?2cos(AP2) = Xb + BP2cos(BP2) 
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5. yol : 

ABPı ve ABP2 noktalarından 
geçen çemberler düşünülerek 
?ı?2 doğrusunun bu çemberleri 
kestiği Kl5 K2 koilin 
yardımcı.noktalarından ya-
rarlanılır. Aynı yayı gören 
çevre açıların birbirlerine 
eşit olma koşulundan ABK^a 
KıAB=3 K2BA = Y  BAK2 =6 
olur. Şu halde Kx noktası 
ABKj üçgeninden tabanı açı-
ları ile önden kestirme for-
müllerinden hesaplanır. 
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1.  yol  s 

« = 74.60 018       0=63,38468     Y = 53,86 048     6 = 66,05448 

ile hesaplanan A1 ve B1 noktaları bir çizelgeye geçilerek dö-
nüşüm vaoılır. 

Eski Sistem        Yeni  Sistem 
Nokta  ---- =--- 1----= ---------------T-----------  

Y        X         Y X 

36(A)  -765.043 322.536 22 089.360 19 474.350 
44^)    0.000 0.000 23 476.221 18 614.750 
37(P2)    0.000 1000.000 23 781.331 20 556.171 
45(B)   807.423 523.422 25 203.470 19 384.580 

+1572.466 +200.886 +3 114.110 -89.770 

a = +0.305 1094       b = +1.9414205 

2. yol i 

P i P a - 1  P . P , - q  q= 1965,250 
----------------------■.--------------------------  <))= 33,48908      ^=28,52638 
P1>36 0.8302535 1631.656 m (36j45) = 101.83478 
P2,36  1.02188 47 2008.259 (36,^ = 135,3237 
Pı,45 0.96223 81 1891.038 ^ ^  ^ ^  
P2,45 0.93758 06 1842.580 (45,Pı )= 273,3084 
P ,45 1.58524 57 3115.404 (45,P2)= 343,8694 

Yx = 23 476.222 m    Xj = 18 614.749 m 

Y2= 23 781.332      X2= 20 556.170 

3. yol s 

m= 31.00 7658 

n= 2.48 140 

$=33.48 9058    *= 28,52 6258 

Bu değerler 2. yol için bulunan (f ve ı|) ile yuvarlatma hataları 
içinde aynı olup çözümün buradan sonraki kısmı, 2. yol ile ay-
nıdır. 
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