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1 — GİRİŞ : . 

1969 yılında Karlsruhe'de yapılan Potoğrametri Haftasında, Potoğrametrik 
Haritanın Proje Parametreleriyle ilgili olarak sıralanan 20 adet maddeden bi-
rini «İdentifikasyon:» teşkil etmektedir. 

Kelime anlamıyla, bir şeyin mahiyet ve hüviyetini meydana çıkarmak olan 
İdentifikasyon işlemi, Fotogrametri Biliminde, hava fotoğraflarıyla arazinin 
karşılaştırılması ve araziyle mutabakat sağlanması şeklinde tanımlanır. Tam 
manasıyla İdentifikasyon yapmak, zaman bakımından Ve ayrıca masraf bakı-
mından büyük miktarları gerektirdiğinden, İdentifikasycnsuz fotoğrametrîk 
harita yapımı düşüncesine asla itibar olunmamahdır. Zira bu yüzden meyda-
na gelecek hata ve noksanların giderilmesi için, korkulan zamanın ve para-
nın birkaç mislini kaybetmek başa gelmesi mutlak olan hallerdendir. 

2 — KAPSAM : 
İdentifikasyon kapsamı içine, en küçük ölçeğinden en büyük ölçeğine ka-

dar, yapıla gelmekte olan bütün fotoğrametrik haritalar girmektedir. Fotoğra-
rametrik haritalar, şüphesiz ki çeşitli maksatlar için yapılmaktadırlar. Bun-
lar arasında 1/25009 ölçekli, genellikle Askeri maksatlar için yapılan topcğra-
fik haritaları, 1/10.000 ölçeğinde yapılan ve çeşitli mühendislik hizmetleriyle, 
orman ve coğrafya dalında yararlanılan, basit proje ve plânlara altlık vazifesi 
gören ve ayrıca 1/25.000 ve 1/50.000 lik haritalarla İ/5.000 lik plânlar arasında, 
revizyon yönünden, köprü rolü oynayan «Müşterek Plânları» ve nihayet konu-
muzu teşkil eden 1/5/00 ölçekli standart plânları zikredebiliriz. Kadastral 
maksatlar için yapılacak 1/2.500 ve 1/1.000 ölçekli plânlar için de, pek tabi 
olarak, İdentifikasyon söz konusudur. 

• [ *] Bakanîıklararasi  Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama     Kurulunun 
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Sırası gelmişken şu hususu açıklamak yerinde olacaktır : 

1/5.000 ölçekli STK haritaların topoğrafik olma özelliği nereden gelmekte-
dir. 

a) Bu haritalar   fotoğrametrik metodla yapıldığından   toprğrafik detayla 
rın gösterilmesinde kolaylık vardır. 

b) Aynı haritalar, kadastral amaçlar dışında, sulama projeleri arazi tsy- 
hidi uygulamaları,    baraj, sulama ve istimlâk plân,    tarım reformu, turistik 
projeler ile diğer yol, petrol hattı,    yüksek gerilim hattı projeleri için hizmete 
elverişli olduklarından, topağrafik teferruata, bu kabil proje altlıklarında ih 
tiyaç vardır. 

c) Memleketin tümü itibariyle standart 1/5.000 lik topcğrafik haritaların 
yapılması işi genel bir proje niteliğindedir. 

Bütün bunların yanı sıra, özellikle sınır emniyetini birinci plânda tutan 
kadastral haritaların yapımında, zaman, maliyet ve kadastro 'mevzuatı yönün-
den, topoğrafik haritalara nazaran büyük farklar bulunduğunu açıklamak ger-
çeği ifadeden başka bir şey değildir. 

Bu farkın en basit örneğini, birim maliyet hesaplarına göre, 5.000 liraya 
çıkan 1/5.000 lik bir paftanın, kadastral hale gelebilmesi ve tescile esas olabil-
mesi için en azından 3C.O00 liralık bir masrafı daha gerektirdiği söylenebilir. 

Bu bakımdan topoğrafik haritaların yapımıyla, kadastral haritaların ya-
pımı arasında, en başta ihtisaslaşma yönünden, büyük farklar mevcuttur. 

İdentifikasyon, yapılan haritanın ana maksadına göre belirli detaylarda 
çerçevelenebildiği gibi, maksadı «Kadastral ve Topoğrafik» olan haritalarda, 
topoğrafik her türlü tabiî tesislerle, kadastral bakımdan önem taşıyan suni te-
sislere ve sınıra ait bütün detaylara yayılmak zorundadır. 

Kapsam bölgesine genişleyince, haritaları havaî fotoğraflar üzerinde iden-
tifikasyonla belirlenen bilgilerle sonuçlandırmak, tamamen imkân iç3risinde 
değildir. Bütünleme çalışmaları adı altında yapılan bir takım yersel öcüleri de 
İdentifikasyonun kapsamı içinde tutmakda zorunluk vardır. 

3 — İDENTİFİKASYON METODLARI : 
İdentifikasyon metodlarmı, İdentîfikasyonun özelliğine göre sıralamak ye-

rinde olacaktır. Buna ayrı bir deyimle, İdentifikasyonun nevileri de diyebilirim 

Buna göre, İdentifikasyon metodlarım iki nevide toplıyabiliriz. 
I _ Tam İdentifikasyon 

II — Kısmi İdentifikasyon, 

I — Tam İdentifikasyon : 

İdentifikasyon için, altlık ne olursa olsun, bunlar üzerinde, yapılacak ha-
ritalarda    bulunması gereken bütün bilgileri,    doğru ve noksansız bir şekilde,  . 
tamamlamaya Tam İdentifikasyon diyebiliriz. İsviçre Kadastrosuna esas olan 
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fotoğrametrik kadastral plânlar, tam İdentifikasyona tabi tutulmuş altlıklar-
dan yararlanılmak suretiyle yapılmaktadır. 

II — Kısmi İdentifikasyon : 

Haritalar belirli bir maksat için yapılıyor veya evvelce yapılmış haritalar 
son duruma göre revize ediliyorsa, bu takdirde, haritada istenen kısmî bilgiler 
için veya eski haritalarda bulunmayan hususlar için «Kısmî İdentifikasyon:» 
yapılmakla yetinilir. Kısmî İdentifikasyona misal olarak, Orman Sınır Hari-
taları için, sadece Orman sınırlarıyla ilgili olmak üzere yapılacak İdentifikas» 
yonu veya yenilenmekte olan Alman Kadastro Plânları için sadece yeni sınır-
lara ve eski plânlarda bulunmayan bilgilere inhisar eden İdentifikasyon çalış-
malarım gösterebiliriz. 

Türkiye'de yapılmakta olan İdentifikasyon çalışmalarının ne kısmî, ne de 
tam bir İdentifikasyon özelliği vardır. Bunlar, özellikle tapulama mülkiyet 
sınırlan birinci plânda tutulduğundan, daha ziyade kısmî İdentifikasyon hü-
viyetinde görülmektedirler. Ancak, haritaların topoğrafk vasfı dolayısıyla, 
İdentifîkasyonu yapan elemanların kapasiteleri oranında, topoğrafik bilgiler 
de, İdentifikasyon işlemine tâbi tutulmaktadırlar. 

3. 1 — İDENTİFİKASYON ÖNCESİ ÇALIŞMALAR : 
İdentifikasyon öncesi çalışmaları, İdentifikasyonun kolaylıkla yapılmasıra 

sağlıyacak çalışmalar olarak tanımlayabiliriz. 

Bu Çalışmalar : 

a) Parsel sınırlarının köşe noktalarının    belirlenmesi ve fotoğraflarda en 
iyi çıkmayı sağlayacak cins ve ebad'da hava işaretlerinin yapılmsı. 

b) örtülü olma,   kritik konum, kontras noksanlığı veya diğer sebepler yü 
zünden merkezsel olarak hava işareti yapılmayan    noktaların civarına, fotoğ 
raflarda çıkacak şekilde en az iyi yardımcı noktanın tesis ve kireçlenmesi. 

Yardımcı noktaların, esas noktanın iki tarafında, aynı veya birbirlerine 
dik doğrultuda alınması ve esas noktadan olan uzaklıklarının 20 m. yi aşmama» 
sı minimum hata yönünden uygun olmaktadır. 

Bunun mümkün olmadığı hallerde, henüz kadastro ön çalışmaları yapıldı-
ğı sırada, açıkda alınacak yardımcı noktalar için zeminden 3 - 5 cm yükseklik» 
te gömülen kazıklardan yararlanılır ve bunların röper krokileri düzenlenir. 

Uçuş için hava işaretleri yapılıncaya kadar, bu kazıkların muhafazasında 
zorunluk vardır. 

c) Merkez ve merkez dışı olarak hava işareti    kullanılıyorsa veya yıldız, 
şerit, merkezli halka gibi hava işaretleri yapılıyorsa; bunların tanziminde ışık 
mesafesi göz önünde tutulmalıdır,    örneğin, şeritler için enaz ara mesafenin 
50 cm, merkezli halka için de,   halka çapının enaz 1 m olması gerekmektedir. 
Aksi takdirde şeritler bitişik, halka ise daire yüzeyi olarak görülür. 
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3. 2 — İDENTİFİKASYON SONRASI ÇALIŞMALAR ♦ 

İdentifikasyon öncesi çalışmalar havaî fotoğraf çekiminden önce başlar. 
Fotoğraf çekiminin hemen arkasından İdentifikasyon çalışmalarına geçilir. 

İdentifikasyon çalışmaları bitirildiğinde gene İdentifikasyon scnuçlanyla 
ilgili olarak «İdentifikasyon Sonrası Çalışmaları» yapılır. 
Bunlar : 

a) İdentifikayson fotoğraflarının,    ölçü ve bütünleme krokileriyle birlikte 
süratle, kıymetlendirme labaratuvarlarına gönderilmesi. 

b) İdentlfikasyonu yapılmamış olan sahalara ait fotoğraflar ürerine, îden- 
tifikasyonu bitirilmiş olan komşu fotoğraflardaki müşterek kısımların geçiril 
mesi.    Bu işlem, İdentif.kasycnu biten fotoğrafların kıymetlendirmeye gönde 
rilmesinden Önce ifa olunur. 
.     c) Kıymetlendirme   anında,   İdentifikasyonla   kıymetlendirme    arasındaki 

bağı meydana getiren «İdentifikasyon Protokolü» nün tutulması. 
Bu protokol, İdentifikasyonun yeterliliğiyle ilgili sonucu ortaya döktüğün-

den, gelecek İdentifikasyonlarda tedbir alınması yönünden ışık tutar nitelik-
tedir. 

4 — TÜRKİYE'DE İDENTİFİKASYON 

Türkiye'de İdentifikasyon 1968 yılma kadar, müstakil bir «İdentifikasyon 
Yönetmeliği» ile yürü'ülmüş, 1£C8 yılında ise yeniden düzenlenen «Tapulama 
Fen İşleri İzahatnamesi» ne İdentifikasyonla ilgili Bölüm ve Maddeler eklen-
mek suretiyle, İdentifikasyon işleri, genel fotoğrametrik harita çalışmaları 
meyanmda bir esasa bağlanmıştır. 

1968 e kadar yürürlükte olan ilk Yönetmelikde İdentifikasyon esasları, her 
türlü tabiî ve suni tesisler yanı sıra, özellikle mülkiyet sınırları üzerine vazedil-
miştir. Pek tabiîdirki, bununla ilgili olarak, evvelce yapılmış ve tescile tabi tu-
tulmuş olan toprak dağıtım haritaları, tapu haritaları, ifraz ve parsalasyon 
haritaları, istimlâk plânlan gibi araziye hemen hemen hiç uygulanmamış ve 
bu yüzden havaî fotoğraflarda çıkmamış olan ilk tesis plânlarının, İdentîfikas-
yon yoluyla paftalara geçirilmesine büyük itina gösterilmekte idi. 

Bu devredeki İdentifikasyon çalışmalarında altlık olarak 60 X 60 cm eba-
dında büyütülmüş havaî fotoğrafların, foto plânların ve kıymetlendirilmiş 
pafta ozalitlerinin kullanılması ön görülmüştür. Burilardan, röiresman yoluy-
la elde olunan; foto-plân altlıkları, hemen hemen hiç kullanılmamış, genel-
likle büyütülmüş fotoğraf ve kıymetlendirilmiş pafta ozalit kopyalarından ya-
rarlanılmıştır. 

1068 e kadar olan dönemdeki, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün İdenti-
îikasyen çalışmalarını iki ana kategoride toplamak mümkündür: 

1 — Sınırlandırma ile birlikte sınırlandırmanın esas aldığı kıymetlendiril-
miş paftaların ikmal olunduğu dönem. 
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? — Sınırlandırma ile birlikte sınırlandırmanın esas alındığı kıymetlendi-
rilmiş pafta ikmâl olunduğu dönem. 

Burada sözü edilen sınırlandırmanın, 1/5.000 lik kadastral plânlar için, 
îdentifikasyondan h ç de farklı bir işlem olmadığım ilavede zorun luk vardır. 
Zira, altlıklar ister büyütülmüş havai fotoğraflar olsun, ister kıymetlendir il-
miş pr>fta ozalit kopyaları olsun; yapılan işlem, bunlar üzerinde, İdentifikad-
yonun aynı olan, parsel köşelerini, parsel sınırlarını ve her türlü tabii ve suni 
teaisleri tesbitten ve altlıklar üzerinde bulunmayanları, bunlar üzerine doğru 
olarak geçirmekten ibaret olmuştur. Bu ara açıklamayı yaptıktan sonra, yuka-
rıda sözünü ettiğimiz iki dönem hakkında da bir kaç söz söylemekte fayda var-
dır : 

1 — Dönem : Bu dönemde kıymetlendirme kapasitesi, İdentifikasyon ka-
pasitesinin altında olduğundan ve ayrıca süratli bir tapulama arzu edildiğin-
den, İdentifikasyonu yapılan büyütülmüş havaî fotoğraflar zamanında kıj'met-
lendir'lemediğinden, tapulama çalışmalarının bacıları 5-6 yıl gecikmeye uğra-
mıştır. Bu dönemde, İdentifikasyonu yapılmış hava fotoğraflarının, *np ulama 
paftaları yerine kullanılması iddiaları revaç görmemiş ve Tapulama kantin u-
nunun özeliiği icabı kesin ölçekli paftaların, ağır ağır da olsa, yapılmalarına 
devam olunmuştur. 

Gerek büyütülmüş havaî fotoğraflarla, gerekse 1/5.0CO lik stereofotoğra-
metrik haritaların ozalit kopyalarıyla yapılan identifikasyon metariyeli ara-
sında, atıf yapılmak suretiyle büyütülmüş ek krokiler, belirsiz ve noksan alan-
lara ait İdentifikasyon ölçü krokileri ve ayrıca zorunluklar karşısında 1/2.5CÛ 
ve daha büyük ölçeklerde kıymetlendirilecek sahaların sınırları yer almaktadır. 

Bu gün, İdentifikasyonu bitirilmiş olan bütün bu altlıklara dayanılarak, 
esas paftalar ikmal edilmiş olup, tapu kütüklerinde de mevcut noksanlar telafi 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu dönemde, pek tabiidir kî, kıymetlendirilmiş pafta yapım kapasitesine 
paralel olarak, gerçek paftalara dayalı tapulama tescilleri de yapılmıştır. 

Bu döneme ait açıklamayı bitirirken, İsviçre Kadastro ölçü Direktörü 
H. Harry'nin, «Fotoğrametri Yardımıyla (*) Kadastro ölçüleri» konulu konfe- 
ransmdaki şu ifadeleri hatırlamamak ve bizim yaptıklarımızla ilgi kurmamak 
elde değildir : . 

«Ekonomik gelişmenin başlangıcında ve kadastro ölçüsünü hızla sonuç-
landırmak zorunluğunda olan memleketler için, ben, basamaklı bir uygulama 
cğütlerim. Meselâ aşağıdaki şekilde : 

1. Basamak :    Havaî alımlar, yaklaşık ölçeğe göre büyütülmüş fotoğraflar, 
taşınmaz malların ve mülkiyet sınırlarının    İdentifikasyonu ve bu tesbitlerin 
büyütülmüş hava fotoğrafları üzerinde  gösterilmesi, tescillerin yapılması. 

2. Basamak :    Rödresman yahut stereo kıymetlendirme ki, teknik kadast 
rodaki ve fotoğrametrik kıymetlendirmedeki modern kurallara göre,    özel bdi- 

(*)   Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi 
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gelerin ekonomik önemi dolayısıyla, Öncelikleri gözönünde bulundurularak, ay-
nı fotoğrafik malzeme ile kadastro dokümanlarının yapımı. 

Halen, 1/5.000 ölçeğinde ortalama 2003 paftalık stereo kıymetlendirme ha-
rita kapasitesi olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ve buna ilaveten 
51*0 paftalık stereo kıymetlendirme kapasitesi olan Harita Genel Müdürlüğü-
nün mevcudiyeti dolayısıyla Avrupanm bile en modern fotoğrametri çalışma-
larım yapan Türkiye için yukarıda 1. Basamakta sözü edilen şıkkın düşünül-, 
mesi yersizdir. 

Ayrıca, 766 sayılı Tapulama Kanununun, Tapu kaydmdaki miktara ve zil-
yetliğe ilişkin maddeleri, gerçek miktarı bulma zorunluğunu ortaya koyduğun-
dan, ölçekli paftalara dayalı Tapulama yapmak Türkiyedeki şartların gereği 
olmaktadır. 

2L Dönem : Bu dönem, daha ziyade, Türkiye'nin tüm kalkınmasının plan-
lanmağa başladığı, I. Beş YİİİİK Plân Donemınm oaşıangıcma rastlar. (1963 yılı) 

Türkiye Tapulama ve Kadastro hizmetlerinin 20 yıllık bir sürede bitirilmek 
üzere Planlandığı I. Beş Yıllık Plân Döneminde, tapulama haritaları, tapulama 
ihtiyaçlarından da fazla olarak, kesin ölçekli olarak stereofotoğrametrik metod-
la bitirilmeye başlanmışlardır. 

Bu sürede, kısmen, büyütülmüş havaî fotoğraflar, mahallelerinden İdentifi-
kasyon yapılmış olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve 
birer plân taslağı durumunda olan bu îdentifikasyon fotoğraflarına dayanıla-
rak yapılan l/S.ODv kesin ölçeğindeki stereo kıymetlendirilmiş plânlar, yeni te-
sis olunan tapu sicillerine dayanak olmuştur. Gene bu sürede, genellikle, sadece 
fotoğraflardaki mevcut bilgilere dayanılarak stereofotoğrametrik olarak kıy-
metlendirilen paftaların astrolon kopyaları, Tapulama Müdürlüklerine gönderil-
mek suretiyle identifikasyon işlemi, bu paftalar üzerinde yaptırılmış ve identi-
fikasyon sonucunda mahallerinde son durumu alan paftalara göre tapu kütük-
leri tesis olunmuştur. 

Potoğrametrik metodun uygulayıcıları olan bir çok memleketlerdeki mutad 
uygulamadan ayrı olarak, Türkiye'de ki, kıymetlendirilmiş paftalar üzerindeki 
identifikasyon işlemine, en uygun deyim olarak «Verifikasyon» deyimini uygun 
bulmaktayız. . , 

4 1 — V1RİFİKASYON 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı üzere, İdentifikasyon stereofo-
toğrametrik olarak kıymetlendirilecek plânlar için dilsiz bir doküman mahi-
yetinde olan hava fotoğraflarının, özel işaretlerle okunur hale getirilmesi ve 
ayrıca fotoğraflar üzerindeki noksan detayların da tamamlanması idi. 

İdentifikasyon altlığı olarak kullanılan büyütülmüş havai fotoğrafların, 
İdentifikasyon işlemi sonuçlandığında, stereo kıymetlendirme labaratuvarları-
na gönderilme zorunluğu vardır. Stereo kıymetlendirme operatörlörü, kendileri 
için ölçü krokisi durumunda olan bu identifikasyon fotoğraflarından yarar-
lanarak, her yönüyle arazinin aslına uygun, fotoğrametrik haritaları meydana 
getirmektedirler. 
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Türkiye'de uygulama zemini bulan ve gerçekten bazı yönlerden buna zo-
runluk duyulan «Verifîkasyonda» ise İdentifikasyon altlıkları olarak, stereofc-
toğrametrik olarak kıymetlendirilmiş 1/5000 lik paftaların orijinal incelikteki 
a?trolon kopyaları kullanılmakta ve identifikasyon sonucunda bunlar, tekrar 
ek bir stereo kıymetlendirme işlemine tâbi tutulmamaktadırlar. Ancak, mahal-
linde son şeklini alan ve kadastro tapu kütüğü unsurları arasına giren bu 
paftalardan çekilen üçüncü kopyalar değişikliklerin takip ve işlenmeleri için 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde alakonulmaktadır. 

Havai fotoğraflardaki mevcut bilgilere göre stereofotoğrametrik olarak 
kıymetlendirilecek astrolon kopyaları. Tapulama Müdürlüklerine gönderilen 
paftalar, mahallerindeki İdentifikasyon çalışmaları esnasında üç türlü işleme 
tâbi tutulurlar : 

1 — Araziyle yapılan ölçüsel ve dolaylı karşılaştırmada» araziye uygunlu-
ğu sabit olan bütün bilgiler aynen muhafaza edilir. 

2— Araziyle yapılan karşılaştırmada fazladan çizildiği anlaşılan bilgiler 
ise düzeltilir. 

3 — Zeminde mevcut olupta, çeşitli teknik ve tabiî nedenlerle hava fotoğ-
raflarında çıkmayan lüzumlu detayların, pafta ve zeminde mevcut belirli te-
sis ve işaretlere nazaran röper ve ölçüleri yapılıp bunlardan yararlanmak su-
retiyle paftalar tamamlanır. 

Bütün bu işlemlerin yapılmasında yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır. 
Fazlalıklar usulüne uygun iptal edilir ve ilâveler de astrolon mürekkebiyle ge-
ne usulüne uygun olarak çizilir. 

4.1.1 — VERİFİKASYONUN İDENTİFİKASYONLA KABŞILANMASI 

Gerçek manada, verifikasyonla İdentifikasyon arasında fark yoktur. 
Her ikiside mevcut bir altlığın araziyle karşılaştırılmasından ve bu altlık-

larla arazi arasında doğru ve noksansız bir bağlantının kurulmasından ibarettir. 
Ancak, detayda, Verifikasyonla identifikasyon arasında aşağıdaki farklar 

göze çarpmaktadır : 

1 — İdentifikasyon altlığı olan fotoğraflarda ölçek takribidir. Verifikasyon 
altlıklarında kesin ölçekli paftalar kullanılmaktadır.  (Pafta ozalit kopyalarıy- 
la yapılan İdentifikasyonlar, verifikasyonun değişik bir uygulamasıdır.) 

2 — İdentifikasyonda altlık olarak kullanılan büyütülmüş havai fotoğraf 
lar, İdentifikasyon sonucunda kıymetlendirme operatörüne pafta taslağı vazi 
fesi görürler 

Verifikasyonda, bir defa kıymetlendirilmiş olan paftalar, İdentifikasyon 
sonucunda son şekli alırlar. 

3 — Havai fotoğrafların okunması   paftalara nazaran çok daha rahat ol 
duğundan İdentifikasyon hızı, verifikasyon hızından daha fazladır. 
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4 — 3;. maddenin tersine yeni tapu sicillerinin te'sîsi yönünden,  İdentlfi- 
kasyonla yapılan tapulama hızı, verifikasyonla yapılan tapulama hızından dü 
şüktür. 

5 — Ve nihayet,    İdentifikasyon fotoğraflarına    dayanılarak yapılan ste- 
reofotoğrametrik    paftaların tamamı direkt olarak    kıymetlendirildiğinden ve 
ilâveler de ihtisas elemanlarınca kartoğrafya servislerinde ç'zildiğinden, İden 
tifikasyon paftalarının inceliği,  genelMkle verifîkasyon paftalarının inceliğin 
den daha fazladır. 

4.1.2 — TÜRKİYE'DE VERİFİKASYONU. ZORUNLU KILAN NEDENLER 

— Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Koordinasyon Kurulunun 1982 yılın-
da aldığı bir kararla, İdentifikasyon işlerinin, büyütülmüş havai fotoğraflar 
üzerinde yapılması öngörülmüştür. 

Ancak, uygulamada bu metodun şu sakıncaları görülmüştür :  (*) 

1 — Parsel köşelerinde    özellikle tapulamanın uygulandığı köy arazilerin 
de, sabit toprak altı veya toprak üstü tesisleri bulunmadığından ve ayrıca parsel 
köşeleri hava işaretleriyle işaretlenmediğinden,    gerçek sınırlar,    yerine göre 
% 10 ilâ % 40 arasında ayırdedilememekte veya görülememektedir. 

Bunun sebebleri ise aşağıda sıralandığı şekilde çeşitlidir : 

a). Sınır aslında yoktur veya çok ince olarak bırakılan sınır çizgileri kom-
şuluk haklarına riayetsizlikden sık sık değişmektedir. 

Toprak dağıtım haritalarının ve gelişmiş bölgelerdeki parselasyon plânla-
rının zemine uygulanmaması da, arazide, tapuya tescil edilmiş olan sınırsız 
yeni parseller doğurmaktadır. 

b) Sınırlar arazide belli de olsa, sınır köşeleri büyütülmüş fotoğraflarda 
kesinlikle seçilmemektedir. 

Sınırların % 10 ilâ % 40 oranında görülmeyişi, fotoğraflar üzerindeki İden-
tifikasyon işini çoğaltmakta, üstelik Türkiye arazisinin    (orta, doğu ve güney -

doğu anadolu) özelliği itibariyle tabîi ve suni tesis kısırlığı ve ayrıca yeteri ka-
dar da sabit işaret atılmaması nedenleriyle, fotoğraflar ürerinde, paftalara in-

tikâl ettirilebilecek şekilde röper ve ölçüler yapılmamaktadır. 
Oysa, kıymetlendirilmiş paftalar üzerinde, bu bütünleme çalışmaları duru-

ma göre kolayca çözümlenebilmektedir. 
2 — Büyütülmüş    fotoğraflarla identifikasyon    yapıldığında merkeze gön 

derilen   fotoğraflar en erken bir yıl, engeç 2 yıl sonra tamamlanarak mahalline 
gönderileri paftalara ait yüzölçümü, çap çıkarma,, askı, devir işleri, haliyle za 
man alacağından, bölgenin tapulama işleri gecikmeye uğramaktadır.    Bu yün 
den Tapulamaya başlamakla, tapu kütük ve paftalarını devretmek suretiyle bi 
tirmek arasında, en az iki sene geçmektedir. 

(*)    Türkiye'de Fotoğrametrlnin Kadastroya  uygulanması  -  E. öriiklii  Harita 
ve Kadastro Mühendisliği Dergisi - Yıl : 1968 Sayı :11 
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Oysa hemen uçuşu takiben tamamlanan paftalar, mahallerine gönderilip 
verifikasycn yaptırıldığında, bir sene içinde netice alma mümkün olmaktadır. 

3 — İşlem yönünden İdentifikasyondaki işlem sayısı, verifikasyona nazaran 
daha fazla olmaktadır. Bu ise geniş bir alanı kaplıyan ve nakil imkânları normal 
olmayan Türkiye için zaman ve iş gücü harcamasına sebep olmaktadır. Nite-
kim, aşağıdaki şemada görüldüğü gibi : 

 

^-Mahallinden        Mahallinden Mahallinden        Mahallinden 

■■■■ Merkeze Merkeze Merkeze Merkeze  

. Verifikasyonda, gidiş - geliş bakımından 2 işlem noksandır. Fotoğraf ve 
paftaların kurye ile gitmesi zorunluğu karşısında Ankara - Kars, Ankara -
Edirne gibi uzaklıklar için, bu iki işlem noksanlığının zaman, para ve iş gücü 
bakımından büyük bir anlam taşıdığı gerçektir. 

4 _ Havâi fotoğraf ve 1/5.000 ölçskli memleket nirengisine dayalı pafta-
ların gizliliğiyle yönetmelik gereğince, bunların kurye ile gönderilme zorunlu--
ğu,JJ3. maddede belirtildiği veçhile; verifikasyonda 2 işemle daha az formaliteyi, 
İdentifikasyonda ise 4 işlemle çok formaliteyi gerektirmektedir. 
•"■■"  Eütün bu sakıncaların yanı sıra, büyütülmüş fotoğraflar üzerine renkli 
'mürekkep' veya tükenmez kalemle çizmenin külfetine karşılık, kıymetlendiril-
miş paftalar üzerine arazide kurşun kalemle çizmenin kolaylığını ilave etmek 
gerekir. 

Bunlara mukabil verifikasyonun, identifikasyona nazaran aşağıdaki deza-
vantajları mevcuttur: 

. - 1 — Aynı parsel içindeki, çeşitli tarım ürünü yetiştirilmesi veya parselle-
rin, bir kısmının ekili bir kısmının ekili olmaması sebebiyle, ara kesit çizgile-
rinin sınır intibaı uyandırarak fazladan değerlendirilmeleri. Bu ise: 

a) Lüzumsuz yere çizdiğinden kıymetlendirme operatörüne fazla iş 
b) İptal keyfiyeti nedeniyle verifikasyon yapana fazla iş yüklemektedir. 
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Bu husus, özellikle Güneydoğu Anadoluda, bir kimseye ait olan bitişik, fakat 
tek olarak tesbiti gereken parsel guruplarında, tarım bakımından ç<Az 
sayıda parçalara bölünmüş çiftlik arazilerinde ve kamulaştırmaya tâbi olmakla 
beraber, ilk durumunu muhafaze eden zeminlerde, külfetini ziyadesiyle ortaya 
çıkarmaktadır. 

Mevcut araştırmalara göre, verifikasyon için gönderilen paftalarda, fazla-
dan çizilmiş çizgi kazıntı ve iptali, genel pafta detayının % 20 sini teşkil et-
mektedir. Ancak Güney Doğu Anadolumm, bazı bölgelerinde bu miktar % 63 
ilâ 70 e yükselmektedir. 

2 — Verifikasyon sonucunda mahallinde tamamlanan paftalar, tamamla-
nan ve iptal olunan kısımları yüzünden, gerçek zerafet ve incelikten yoksun 
Kalmaktadırlar. 

Yukarıda sayılan avantajlar ve dezavantajlar karşılaştırıldığında, Türkiye 
için, bu şartlar altında, verifikasyon uygulamasının daha elverişli olduğu so-
nucuna varılmaktadır. 

4.1.3 — TÜRKİYE   İÇİN, İDENTİFİKASYON   HANGİ ŞARTLAR   ALTINDA VE 
NASIL DAHA YARARLI OLUR. 

Buna en kısa şekilde cevap vermek gerekirse, fotoğrafla identifikasyon 
yapılmasında sözkonusu olan sakıncaların ortadan kaldırılmasıyla mümkün-
dür, cevabı verilebliir. 

Bunları sıralayacak olursak : 

1 — Taşınmaz mal sınır köşe noktalarının sabit işaretlerle belirlenmesine 
ve uçuştan önce usulüne göre kireçlenmesine dair 766 sayılı Tapulama, Kanu 
nun 19. maddesi, Kanunun amir hükmü olarak, işletilmelidir. 

2 — Uçuş hizmetleri, bozuk       çekimler ve kolon boşlukları yüzünden, tek 
rara meydan verilmiyecek şekilde bir defada ve zamanında yapılmalıdır. 

3 — Filim ve fotoğraf tab anıyla uçuş anı arasındaki süre kısaltılmak ve 
fotoğraf işleri en ileri süratle yapiımalıdır. 

4 — Fotoğraflarla    identifikasyon yapacak olan tapulama    teknisyenleri, 
fotoğraf okuma ve identifikasyon tekniği yönlerinden kurslara tâbi tutularak 
iyice yetiştirilmeli ve böylelikle İdentifikasyon hızı artırılmalıdır. 

5 — İdentifikasyon işleminde,    büyük problemler doğuran toprak dağıtım 
haritaları, parselasyon haritaları ve kamulaştırma haritaları, tapulama hari- 
talarıyla ilgili fenni esaslara göre yapılmalı ve mutlak    surette, sınır tesisleri 
de gömülmek suretiyle, zemine aplike edilmeli. 

6 — 5. maddede sözü edilen haritalar, tapuya tescilden önce Tapu ve Ka 
dastro Genel Müdürlüğü örgütlerince kontrol  edilmeli,  uygunluğu anlaşılınca 
tesciline müsaade edilmeli. 

7 — Kıymetlendirme operatörlerine,     fotoğraf okuma,    ölçü krokisi, özel 
işaretlerle ilgili kurslar düzenlenmeli,    mümkün olursa onları, arazi, fotoğrat 
ve pafta ilişkilerini tatbiki olarak görüp öğrenmeleri için İdentifikasyon ekip- 
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lerinde görevlendirme!!, kıymetlendirme hızını şrtırmak için teknik tedbirler 
alınmalı, 

8 — Tapulamadaki bir aylık askı müddeti zarfında, mülkiyet tablosuyla birlik 
te plânların da aleniyete    sunulması nedeniyle, esasen bir gizliliği    olmaması 
gereken 1/5.000 İlk topoğrafik    tapulama haritalarından,    dolayısıyla bunlara 
dayanak olan hava fotoğraflarından gizliliğin kaldırılması.  (Askerî bölgelerle, 
yasak ve kritik olan bölgelere ait fotoğraf ve paftaların gizlilik işlemlerine tabi 
tutulmasında zorunluk vardır.) 

Gizliliğin kaldırılması anında, en süratli nakil vasıtalarıyla, pafta ve bü-
yütülmüş fotoğrafların kuryesiz olarak gönderilmesi, masraflarda cüz'i de ol-
sa indirim sağlıyacağı gibi ayrıca zamandan tasarruf edilmek suretiyle İden-
tifikasyon, kıymetlendirme ve netice olarak tapulama hız yükselmesine imkân 
verecektir. 

9 — Haritası yapılacak bölgenin önceden etüd edilerek İdentifikasyon ve 
ya Verifikasyondan hangisinin daha uygun olacağı ortaya çıkarılmalı. 

Bütün bu hususlar sağlandığı takdirde, mutad olan, fotoğraflarla identifi-
kasyon yapma, Türkiye için de elverişli bir ortam bulmuş olacaktır, 

5. AEAZİ ÇALIŞMALARI : 
İdentifikasyonun amacı, fotoğraflarla araziyi karşılaştırmak olduğundan, 

çalışmaların hemen hemen tamamı arazide işaretlemeler için geçen zamana 
denk olduğunu tecrübeler göstermiştir. Ancak bu müddetin daha kısalmasını 
veya uzamasını gerektiren değişik faktörler olabilir. 

örneğin, hava işaretleri güzel ve bol olan arazilerde, hava fotoğrafları da 
kusursuz çekilmişse, İdentifikasycn çalışma süresi kısalmaktadır. Hatta, işa-
retlenmiş olan noktalar, ayrıca yan sigorta noktalarıyla emniyet altına alınımj 
ve hepsi birden boyanmışlarsa, İdentifikasyonun, şüpheli olan hususlar dışın-
da, arazi çalışmaları minimum seviyeye indirilebilir. 

Arazide, bütün detaylar için yeterince sabit hava işareti yoksa, bu durum-
da identifikasyon süresi haliyle uzamaktadır. 

identifikasyon için yapılan arazi çalışmaları esnasında, bir taraftan da, 
jaloncular tarafından norm hava işaretleri toplattırılarak koordinasyon sağlan-
mış olur. 

6. FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI :      ■ ■ 

Rödresmanla elde edilecek ölçekli foto plânlar üzerinde identifikasyon 
ifası genellikle tercih olunmayıp, identifikasyon için, büyütülmüş hava fotoğ-
rafları tercih olunmaktadır. 

Büyütme ölçekleri, havaî fotoğraf ölçeğine göre ayarlanmalı ve oran 3'1 
ilâ 4/1 olmalıdır. Daha fazla büyütmeler detay tanımını bozduklarından pra-
tik olmamaktadırlar. 
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Buna göre : 

Hava Fotoğraf ölçeği Plân ölçeği Büyütme öeçeği 

1/17.00 1/5.000 1/5.000 

1/ 7.00 1/1.000 1/2.000 

dir. 

Fotoğraf kâğıdı üzerinde olan büyütmelerdeki detay tanımı, daima ölçü 
diyapozitiflerinkinden daha kötüdür. Ancak üstün evsafta parlak kâğıt kullan-
mak suretiyle biraz avantaj sağlanır. 

Potoğrametri bakımından büyütmeler, imkân oranında, yumuşak kâğıtla-
ra yapılırsa, açık resim alanları yeterli tonu alır ve gölgeli resim alanları da 
pek koyu çıkmazlar. 

Mürekkepli yazı ve çizgiler, parlak kâğıtlar üzerinde kolaylıkla yapılır. 
Kurşun kalemle yapılacak yazı ve çizgiler için parlak kâğıtlar uygun olma-

yıp, mat yüzlü kâğıtlar kullanılmalıdır. 

7. KADASTRO ÇALIŞMALARI" YÖNÜNDEN İDENTİFİKASYON : 
Kadastro çalışmalarının, harita çalışmalarına nazaran bariz bir farkı mev-

cuttur. Bu da, taşınmaz mallara ait, kadastroda tasarruf, tapulamada işe sınır-
landırma ve ölçü krokilerinin düzenlenme zorunluğ a vardır. 

İdentifikasyon krokileriyle sözkonusu krokiler arasında benzerlik olduğun-
dan, İdentifikasyon krokileri, tasarruf veya sınırlandırma krokileri yerini alırlar 

Bu bakımdan, hangi şekliyle olursa olsun, İdentifikasyon, kadastroda bir za-
man kayıbı olmayıp, zorunlu bir kanunî formalitenin ifasıdır. Tasarruf kroki-
leri veya sınırlandırma krokileri, maliklerin ve bilirkişilerin huzurunda, mev-
cut kayıt ve belgelere, ayrıca beyan ve kanaatlara göre düzenleneceğinden, 
bunlarla aynı olan identifikasyon krokilerinin hazırlanmasında belirli bir sü-
ratten ileri gidilemez, 

Bu bakımdan, harita kapasitesinin artırılması düşünceleri, kadastro için 
anlamsız olmaktadır. Amaç, İdentifikasyonu, yani smırandırma yapan tapu 
lama birlik adetini artırmak ve birlik teknisyenlerini en iyi şekilde yetiştir 
mek olmalıdır. ; 

Nitekim, yıllık 1.000 adet 1/5.003 lik pafta olan tapulama kapasitesi, harita 
kapasitesi olan 2.000 paftaya çıkarıldığında, tapulama hizmetleri, 20 yıllık 
plân amaçlarına uygun olarak gerçekleşme imkânına kavuşacaktır. 

& SONUÇ i 
Doğru ve noksansız harita, identifikasyon yardımıyla elde olunur. 
İdentifikasyon krokisi, azami açıklıkta, tereddüt ve şüphelerden uzak ol-

malıdır. İdentifikasyonda yapılan hatalar, yanlış harita, yanlış bilgiler demek-
tir. 
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Topoğrafik haritalar için gerekli İdentifikasyonla, kadastral haritalar için 
gerekli identifikasyon arasında büyük fark vardır. 

Arazi ne kadar işaretlenir ve fotoğraflar da ne kadar teknik olurlarsa Ol-
sunlar, en azından % 2 ilâ % 10 oranında sınır noktalarının yersel metodla 
ölçülmesi zorunlu olmaktadır. 

Tapu sicillerinin tamamlayıcı bir unsuru olan kadastro plânlarının daya» , 
nağı durumundaki tasarruf krokileri, amaç ve yapılış bakımından, İdentifikas-
yon krokileriyle aynıdır. 

Topjgrafik haritalar için İdentifikasyon hızı, tedbirlerle orantılı olarak 
artırılırsa da, kadastral haritalarda bunun, maksimum sınırlandırma hızından 
daha ileri göfcürülemiyeceği gerçaktir. 

İdentifikasyonun, haritaların nevilerine göre ifası en isabetli bir yoldur. 
Zaman, masraf ve güç kaybı gibi sebeplerle, İdentifikasyondan katiyen 

kaçınılmamalıdır. 
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