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Çevirenin aç�klamas�: AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland = Federal Alman-
ya Cumhuriyeti Eyaletleri Harita ve Kadastro Kurumlar� Çal��ma Birli�i); Federal Almanya’da her eyaletin, “resmi harita ve kadastro i�leri” ile ilgili 
temsilcileri yan�nda, askeri co�rafya hizmetlerince temsil edilen Federal Savunma Bakanl���, Ula��m, Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl�klar�, �ç ��leri Bakanl��� 
ve sürekli kat�l�mc�lar olarak, üniversiteler, ö�retim ve bilimsel mesleki ara�t�rma kurumlar� temsilcilerinden olu�ur, tüm Alman resmi “harita ve kadast-
ro dairelerinin” çal��malar�nda amaç birli�i, yöntem birli�i ve e�güdüm sa�lama görev, yetki ve sorumlulu�unda olan bir kurumdur.    
2http://www.adv-online.de/exteng/binarywriterservlet?imgUid=fa1403cb-3c4b-69fe-ebc4-f19f08a07b51&uBasVariant web sayfas�nda “Thesenpapier  
 der AdV” özgün ad�yla yay�nlanan metnin çevirisidir. 
3 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Harita Mühendisli�i Bölümü. 
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Kamu Ölçmelerinin �lkeleri 
Kamu ölçmelerinin ilkeleri, devlet görevlerinin alg�lan-
mas� için güncel reform çabalar�na eklenmelidir. Bu 
ilkeler, Almanya’da kamu ölçmelerinin çekirdek görevle-
rini tan�mlamaktad�rlar ve bundan ba�ka, bunlar�n sü-
rekli geli�tirilmesi için altl�klar� olu�turan hedefleri de 
göstermektedirler. Bu ilkelerin, kamu ölçmeleri verileri-
nin ve bilgilerinin önemleri ve de�erleri temelinde fark 
edilmesine, di�er uzmanl�k alanlar�n�n var olan çok 
yönlü mekansal verilerine ortak bir temel yarat�lmas�na, 
etkin ve do�al kaynaklar� koruyan bir çevrenin mekansal 
bilgilerle desteklenmesine de katk� sa�lamalar� gerekir. 

1. Önsöz 
Alman kamu ölçmeleri, devletin sosyal, kültürel ve eko-
nomik yönden geli�mesi, toprak üzerinde anayasal mül-
kiyet güvencesinin sa�lanmas� ve mekana ili�kin devlet 
görevlerinin kar��lanmas� (örn. ülke savunmas�) için 
temel ana i�levleri yerine getirmektedir.  
     Anayasan�n yetki düzenlemesine göre, eyaletler yetki-
lidirler. Bu çerçevede, eyaletler, içinde devletin de rolü 

bulunan Federal Almanya Cumhuriyeti Eyaletleri Harita 
ve Kadastro Kurumlar� Çal��ma Birli�i (AdV) üzerinden, 
genel devlet sorumlulu�uyla, kamu ölçmelerinin daha 
yüksek ç�karlar�n�n gözetilmesini sa�larlar. 
     Ülke ölçmeleri ve ta��nmazlar kadastrosu taraf�ndan 
temsil edilen kamu ölçmeleri, yasal buyruklara uygun 
olarak, yeryüzeyinin görünü� biçimlerinden (geo-
topografya) ta��nmazlar�n ve ta��nmazlarla ilgili haklar�n 
s�n�rland�r�lmas�na kadar (ta��nmazlar kadastrosu) temel 
verileri saptar, dokümante eder; yan� s�ra tekdüze bir 
jeodezik mekan ilintisini kullan�ma sunar. Tüm bu veri-
ler mekansal temel veriler olarak tan�mlan�r. Bunlar bir 
bilgi sisteminde (mekansal temel bilgi sistemi) yürütülür. 
Bu bilgi sisteminden önemli temel konum verileri ve 
tekdüze bir mekan ilintisi, kendi özgün görevleri için 
kullan�c�lar�n yararlanmas�na sunulur. 
     Mekansal temel veriler ve bunlardan türetilen bilgiler 
ve ürünler, politik kararlar, mülkiyet güvencesi, di�er 
hukuksal alanlar, yönetimin planlanmas� ve uygulanmas�, 
devletin ekonomik geli�mesi için merkezi bir öneme 
sahiptirler. 
 

2. Önem 

�� Kamu Ölçmeleri, Mekansal Temel 
Bilgi Sisteminin Altyap�s�n� Olu�turmak-
tad�r. 

Mekansal temel veriler, mekana ili�kin di�er uzmanl�k verileri (mekansal 
uzmanl�k verileri) için ortak temeli olu�turmaktad�rlar. E�er mekansal 
temel veriler tüm kullan�labilir mekansal uzmanl�k verileriyle entegre 
edilebilir ve ba�lanabilir ise ve e�er bunun üzerine kurulan “mekansal 
veri altyap�s�” yarat�l�rsa, en uygun kullan�m olanaklar� ve ekonomik 
potansiyeller olu�turulabilir. Böylece farkl� uzmanl�k alanlar�n�n mekan-
sal verileri, ekonomik olarak çe�itli sorun çözümlerinde kullan�labilir. 
 

� Mekan �lintisinin Temeli, Entegrasyon 
�çin Gerekli Ko�ullar� Yaratmaktad�r. 

Yaln�zca tekdüze bir jeodezik mekan ilintisi temeli, çe�itli mekansal 
verilerin etkin ve kesi�me ya da yineleme olmayan birlikteli�i için gerekli 
ko�ullar� yarat�r. Bu, kamu ölçmeleriyle sa�lan�r. 

� Kamu Ölçmeleri Mülkiyeti Güvenceler 

Ta��nmazlar kadastrosunda ülke genelinde ve tüm araziyi kapsayan ta-
��nmaz dökümü (parseller ve yap�lar), toprak üzerindeki mülkiyet güven-
cesinin (Alman Anayasas�, m. 14), öze ili�kin bütünleyici bölümüdür. 
     Ta��nmazlar kadastrosu, tapu sicili sistemi anlam�nda, “ta��nmazlar�n 
resmi sicili”dir ve bundan dolay� mülkiyet dökümlemesinin temel bütün-
leyici parças�d�r. Ta��nmazlar kadastrosu, ta��nmaz ölçümleriyle, bunla-
r�n belgelere aktar�lmas�yla ve bunlar üzerine yap�land�r�lan altl�klarla, 
yeni mülkiyet dayana�� için ko�ulu yaratmaktad�r. 
     Mülkiyeti güvenceleyen ö�e (s�n�r bar���) olarak s�n�r noktalar�n�n 
(i�aretleme) temel kamusal betimlemesi, hem özel hem de kamusal yarar 
alan�nda bulunmaktad�r. 

� Ta��nmazlar Kadastrosu, Kamu-
Tüzesi Kararlar�n� Dokümante Etmekte-
dir. 

Ta��nmazlar kadastrosu, topra�a ili�kin vergilemenin ve ta��nmazlara 
ili�kin di�er harçlar�n ve ödeme paylar�n�n temelidir. Ta��nmazlar kadast-
rosu, toprak derecelendirme sonuçlar�n� da gösterir. 
     Bundan ba�ka ta��nmazlar kadastrosu, di�er özel hukuk kararlar�n�n 
bildirimli olarak yürütülmesi olana��n� da sunmaktad�r.  
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3. Tan�t�lma 

�� Kamu Ölçmeleri: Devletin Görevi 
Kamu ölçmelerinin görevleri, devletin görevleridir. Bu görevler, özgün 
devlet görevlerinin bilinen kataloguna aittirler ve bundan dolay� egemen-
likle ilgili görevlerdir; bu görevler bir düzen ve birlik yarat�rlar.  

� Görev Alg�s�: Ölçme ve Kadastro Ku-
rumlar� 

Ülke ölçmeleri ve ta��nmazlar kadastrosu, bu amaçla yap�lmas� gereken 
ölçülerle birlikte, kendi bütünlüklerinde bir görev birli�i olu�tururlar; bu, 
ölçme ve kadastro kurumlar�n�n yükümlülü�ündedir. 
     Ta��nmazlar kadastrosunun ya�at�lmas� amaçl� ölçmelerde, kamu 
ad�na yetkilendirilmi� harita mühendisleri ve gereken durumlarda nitelik-
li di�er kamusal ölçme kurumlar� rol üstlenirler. Ancak bu durumun 
eyaletlerin yasa koyucular� taraf�ndan tan�mlanm�� olmas� gerekir. Bu, 
ülke ölçmeleri verilerinin elde edilmesinde de geçerlidir. 

� Mekansal Temel Bilgi Sistemi: Mekan-
sal Uzmanl�k Bilgi Sistemleri �çin Temel 

Uzmanl�k bilgi sistemleri mekansal temel bilgi sistemine dayan�yorlarsa, 
bu durumda, mekansal temel verilerin tekdüze kullan�labilirli�i ve gün-
celli�i üzerinden çe�itli uzmanl�k alanlar�n�n mekansal uzmanl�k verile-
rinin sorunsuz olarak birbirleriyle ba�lanabilmeleri ve böylece kapsaml� 
ve etkin biçimde kullan�labilmeleri sa�lanm�� demektir. Bunun için me-
kansal temel verilerin etkili bir sunumu gerekir. 

� Kamuoyuna Aç�kl�k: Mekansal Temel 
Verilerin Temel �lkesi 

Mekansal temel veriler, ilke olarak kamuoyunun kullan�m�na haz�r olma-
l�d�r; böylece bu veriler kamusal bir mekansal temel bilgi sisteminin 
istemlerine yöneltilmi� olurlar. Yasal koruma hükümlerinin özellikle göz 
önünde tutulmas� gerekir. Belli kullan�c� profilleri için, ki�ilere ili�kin 
verilerin (gerçek ki�ilere ili�kin veriler) verilmesinde inand�r�c� bir ilinti-
nin kan�tlanmas� gerekir; veri koruma tüzesi hükümleri özel yasalarla 
düzenlenmektedir. 

� Birlikte Sorumluluk: Üçüncü Ki�ilerin 
Yükümlülü�ü 

Kamu ölçmeleri görevlerinin yerine getirilmesi, bireyin hak ve özgürlük 
alan�na kar��mayla ba�lant�l�d�r. Önlemlerin benimsenmesi (ta��nmaza 
girilmesi, i�aretlerin konulmas� ve sökülmesi) ve belgelerin sunulmas� 
için özel düzenlemelerin yap�lmas� gerekir.  
     Mekansal temel verilerin amaç ba�� ile bunlar�n ço�alt�lmas�n�n, 
elden geçirilmesinin, yay�nlanmas�n�n ya da üçüncü ki�ilere verilmesinin 
yasal bir koruma alt�na al�nmas� gerekir. 
     Genel düzene ayk�r�l�klar�n yerinin ve kapsam�n�n saptanmas� gerekir. 

4. Standart 

� Temel ��lev, Tekdüzeli�i Ge-
rektirmektedir. 

Mekansal temel verilerin belirleyici önemi bak�m�ndan, tekdüzeli�in ve standart-
la�man�n en üst düzeyde güvencelenmesi gerekir. Bu, bunun kullan�c�lar için 
kaç�n�lmaz olmas�ndan daha öte bir �eydir. Çünkü kamu ölçmelerinin verileri, 
bilgileri ve ürünleri yaln�zca ulusal s�n�rlar içinde de�il, bu s�n�rlar� da a�arak 
kayna�m�� bir Avrupa’da sorunsuz olarak kullan�lmal� ve zorluklar ya�amaks�z�n 
di�er verilerle birlikte yürütülebilmelidir.  

� Kalite Güvencelenmelidir. 

Kamu ölçmeleri, toplum yarar�na ve kullan�c� gereksinmelerine yöneltilmi� bir 
kaliteyi gerekli k�lmaktad�r. 
 
Kaliteye, güncelli�in ve taml���n yan� s�ra, özellikle güvenilirli�i, homojenli�i ve 
yinelenmemi�li�i de eklemek gerekir. 
 
Nitelik ölçütlerine uyulmas�, kamu ölçmelerinin hukuk devletinin gereklerini 
yerine getirmesiyle, i�lem süreçlerinin ve i� ak��lar�n�n aç�k ve net olarak sap-
tanm�� olmas�yla; kurallara uyma, belirgin bir sorumluluk ta��yan nitelikli perso-
nelin çal��t�r�lmas�yla ve yeterli kontrol düzenekleriyle güvencelenmi�se sa�lan�r. 
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�� Standartlar Aç�kça Ortaya 
Konulmal�d�r. 

Teknik-bilimsel ya�am�n düzenlenmesinin bir arac� olarak normla�t�rman�n so-
nuçlar� göz önünde tutulmal�d�r ve tekni�in bilinen kurallar� uygulanmal�d�r.  
     Kalite parametreleri ve standartlar sürekli olarak denetim alt�nda olmal�d�r. 
Bunlar�n gerekti�i kadar somut ve esnek olarak kullan�labilir biçimde tan�mlan-
malar� zorunludur.  

� Mekansal Temel Veriler, Gün-
cel ve Bütün Olarak Yürütülmeli-
dirler. 

Mekansal temel veriler, kullan�c�lar�n gereksinmelerini kar��lamak için, güncel 
ve tam olmak zorundad�rlar. Bu verilerin, kurum taraf�ndan resen ya da ba�vuru 
üzerine düzenli olarak güncellenmeleri gerekir.  
     Yo�un istemin oldu�u ve s�k s�k de�i�ikliklerin yap�ld��� bölgelerde, geo-
topografya için, mükemmel bir güncellemenin sa�lanm�� olmas� gerekir.  
     Ta��nmazlar kadastrosunda, tüm araziyi kapsayan bir güncelli�e ve taml��a 
yönelik yüksek istem olu�maktad�r. Bu istemler, nedene ili�kin ya�atmayla, sü-
rekli güncel tutulmayan veriler için de sa�lanmal�d�r.  

� �dari Usul Hukuku Önemli Bir 
Dayanakt�r. 

Ta��nmaz s�n�rlar�n�n belirlenmesi, s�n�r noktalar�n�n i�aretlenmesi ve yeni parsel-
lerin olu�turulmas� içinde olmak üzere parsellere yönelik ölçü karnelerinin ka-
dastroya aktar�lmas�, kadastroda dökümlenen bilgilerin di�er de�i�ikliklerinin 
saptanmas� amaçl� yönetsel i�lemler için, genel idare hukukunun düzenlemeleri 
geçerlidir; sektöre özgü bütünleyici düzenlemeler, i�lemlerin kolayla�t�r�lmas�na 
ve h�zland�r�lmas�na hizmet etmelidir.  

5. Geli�me 

� Ta��nmazlar Kadastrosu ve 
Ülke Ölçmeleri Sürekli Geli�ti-
rilmelidir. 

Kamu ölçmelerinin i�levlerini gelecekte de yerine getirebilmesini sa�lamak için, 
ülke ölçmelerinin ve ta��nmazlar kadastrosunun sürekli olarak geli�tirilmeleri, 
yan� s�ra verilerin ve bilgilerin sürekli güncellenmesi gerekir. Bu amaçla, bu ça-
l��malar için söz konusu olan masraflar�n minimize edilmesini sa�lamak üzere, 
uygun teknik olanaklar�n kullan�lmas� zorunludur. 

� Kullan�m �lkesi Ters Dönmek-
te, Kullan�c� Sorumlulu�u Öne 
Ç�kmaktad�r. 

Ki�ileri ilgilendiren verilerin kapsam� bak�m�ndan, yasalar�n görünümünde, bir 
yandan ölçme ve kadastro kurumlar�n�n sorumluluklar�n�n yap�land�r�lmas�, öbür 
yandan ilgili kullan�c�lar�n sorumlulu�unun belirtilmesi konular�nda bir paradigma 
de�i�ikli�inin ortaya ç�kmas� gerekli olmu�tur. “Aç�kl�k ilkesinin korunmas� niye-
tiyle bir �eyin verilmesinin s�n�rlamas�” ilkesinden, “Bir �eyin verilmesinin ko-
runmas� niyetiyle aç�kl���n sa�lanmas�” ilkesine geçi� gerekli görülmektedir. 

� Di�er Kurumlar Verilerin 
Elde Edilmesini Kolayla�t�rmal�-
d�r. 

Resmi olan ve olmayan kurumlar, ölçme ve kadastro kurumlar�na, de�i�ikliklere, 
onamalara ve önlemlere ili�kin mekansal temel verileri ilgilendiren bilgileri za-
man�nda bildirmek ve belgeleri bu kurumlar�n emrine vermek zorundad�rlar. Bu, 
bilgi sistemlerinin güncelli�inin ve taml���n�n sa�lanmas�na hizmet eder. 

� Mekansal Temel Verilerin 
Kapsaml� Kullan�m� 
Güvencelenmelidir. 

Do�al kaynaklar�n ekonomik kullan�m� ba�lam�nda, kamu ölçmelerinin mekansal 
temel bilgi sisteminin, tüm sorumlular taraf�ndan, planlama ve yönetim uygulama-
lar�ndan sorumlu kamu yönetimi birimlerine dayand�r�lmas� gereklidir. Tüm kamu 
sorumlular�n�n kamu ölçmelerinin mekansal temel bilgi sisteminin kullan�lmas� 
için yükümlü k�l�nmas� da, kamu ç�kar� do�rultusunda önerilebilir. 

Çevirenin Notlar� : 
Bu belge, Almanya’da “kamu ölçmeleri”nin yap�land�r�l-
mas� çal��malar�n�n “ilkeler belgesi”dir ve kamu ölçmele-
riyle u�ra�an, bu alanla ilgili tüm ki�ileri ve kurumlar� ba�-
lar.  
     Bu belge, ya�anan bir ülke prati�inin bir e�i�inde, ba�la-
yacak yeni bir dönem öncesi benimsenmi�, süreçlere yol 
göstermesi için kabul edilmi� bir belgedir.  
     Bu çeviriyi meslekta�lar�m�zla payla�mak istememin 
nedeni �udur: Bizim ülkemizde de kamu ölçmelerinin kap-
sad��� alanda birçok tart��ma yap�lmakta, ama bu tart��ma-
lardan ortak bir ak�la ula��lamamaktad�r. Ayr�ca da bu tar-
t��malarda, somut olarak bir ilkeler belgesine ula��lmas� 
amac� konulmamakta d�r. Bu hedefe varmak için bir takvim 
yap�lm�� da de�ildir. Dayan�lacak ilkelerde ortakl�k sa�la- 

 
 
namad���nda, politikalar, hedefler ve çözümler konusunda 
ortak bir payda yakalanamamaktad�r. Ülkemiz ileri uygu-
lamalarla bütünle�mekte zorlanmaktad�r.  
     Bu nedenlerle, umar�m ve dilerim ki, ülkemizde de, 
kadastro, toprak düzenlemeleri ve ta��nmaz de�erleme ve 
di�er arazi yönetimi alt konular�nda birbirimizi sab�rla 
dinleyerek, anlamaya çal��arak ortakla��lm�� bir ilkeler 
belgesi üretebiliriz… Yöneticiler de�i�se de, yenilerini 
ba�layan ortak bir zemin, bir dayanak olu�turabiliriz… 
     Dilerim bu çeviri, bu amaca ula�mada, çabalara bir katk� 
sa�lar. 
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Federal Almanya’da Arazi Yönetimi Uzmanl�k Alan�nda 
Hizmet Öncesi Teknik E�itimi ve Büyük Devlet S�nav�1 
Wulf SCHRÖDER2, Çeviri: Nazmi YILDIZ3

Özet 
Yönetim personelinin e�itilmesinin özel bir önemi vard�r. Bu, 
merkezi yönetim, eyaletler ve belediyelerin finansmanlar� konsoli-
de etmeye zorunlu kald�klar� zamanlarda daha fazla önem kaza-
n�r. Bu 
nedenle görevlerin yerine getirilmesi ilkeleri h�zl� ve verimli 
çal��may� artt�rma, verimlili�i iyile�tirme ve hatta kaliteyi sa�la-
ma amac�yla denetlenir. Büyük Devlet S�nav�’n� içeren hizmet 
öncesi teknik e�itimi hem yönetim görevlerinin üstlenilmesi hem 
de kamu yönetimi ve de özel ekonomi için optimum bir haz�rl�kt�r. 

Anahtar Sözcükler 
Harita ve Kadastro Alan�nda Haz�rl�k Hizmeti, E�itim Plan�, Üst 
S�nav kurumu  

Abstract 
Pre-service technical training and the Great State Ex-

amination in Land Management in the Federal 
Republic of Germany 

It is especially crucial to train management staff, which gains 
greater importance when they are obliged to consolidate the 
finances of the central administration, the states and municipali-
ties. Thus, they are inspected in terms of principles of fulfilling 
tasks, developing efficiency at work, improving productivity and 
maintaining quality. Pre-service technical training including the 
Great State Examination is an optimal preparation process for 
both public administration and private sector. 
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1. Giri� 
Haritac�l�kla ilgili üst bir kurulu�ta yöneticilik görevi almak 
isteyen jeodezi-fotogrametri (harita) mühendisleri için 
norm e�itim iki bölümden olu�ur: 
� Bir üniversitede yakla��k be� y�ll�k ö�renim sonunda 

verilen bir yüksek. mühendis (master) diplomas�, 
� Haritac�l�k (ölçme) kurumlar�nda iki y�ll�k bir haz�rl�k 

e�itimi sonunda al�nan bir Büyük Devlet S�nav� diplo-
mas�. 

     Bu sistem eyaletlerin memurluk kanunlar�nda, terfi tü-
züklerinde ve ilgili ö�renim ve s�nav yönetmeliklerinde 
öngörülmektedir. Bavyera Özgür Eyaleti ve Baden-
Württemberg eyaleti d���nda Alman eyaletleri ve idareleri 
1948’de üst teknik hizmete yönelik Büyük Devlet S�nav� 
yapacak ortak bir Üst S�nav Kurumu olu�turmak için an-
la�m��lard�r. �ki Almanya’n�n birle�mesinden sonra yeni 
federal eyaletler de bu anla�may� kabul etmi�lerdir. �ekil 1, 
arazi yönetimi uzmanl�k alan�nda 1948’den 2007’ye kadar 
yap�lan ba�ar�l� büyük devlet s�navlar�n�n bir özetini ver-
mektedir. 
 

 

 
 
�ekil 1: 1948-2007 Y�llar� Aras�nda Yap�lan Ba�ar�l� S�navlar 
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2. Üst S�nav Kurumu 
Haritac�l�k (Ölçme) üst yönetim kurumlar� için görevli Üst 
S�nav Kurumu; Trafik, �mar ve �ehir Geli�imi Federal 
Bakanl��� içinde özel bir kurulu�tur. Yasal temel, üst hari-
tac�l�k kurumlar� için Alman eyaletleri ve yönetimlerinin 
ortak bir Üst S�nav Kurumu ile ilgili ve son durumu 6 
Temmuz 2007’de belirlenen 16 Eylül 1948 tarihli anla�ma-
d�r. Anla�madan sonra artan görevler bir Küratörlük (Kay-
y�ml�k) ile saptanmaktad�r. Üye yönetimler ve böylece Üst 
S�nav Kurumu’nun harcamalar�n� kar��layan kurulu�lar, 
daha önce bahsi geçen federal eyaletler yan� s�ra Trafik, 
�mar ve �ehir Geli�imi ile Savunma ve Ekonomi ve Tekno-
loji Federal Bakanl�klar�; Alman �ehircilik Kurultay�, 
Alman �ehirler ve Belediyeler Birli�i, Alman �lçeler Kurul-
tay� gibi kamusal tepe kurulu�lar�d�r. Küratör’lükte her üye 
yönetimin bir oy hakk� vard�r. Üst S�nav Kurumu ile ilgili 
uzmanl�k denetimi yan� s�ra özellikle haritac�l�k üst teknik 
yönetimi için gerekli e�itim ve s�nava yönelik önerilere ait 
raporlar� ve tavsiyeleri ise Küratörlük de�erlendirir. 
     Üst S�nav Kurumu’nun Görevleri: 
� Yüksek yap�lar, �ehircilik, su i�leri, yol i�leri, arazi 

yönetimi, savunma tekni�i, imar müdürlü�ü, demiryol-
lar� i�leri, makine ve elektroteknik, havac�l�k tekni�i, 
eyalet do�a ve peyzaj planlamas�, çevre tekni-
�i/korunmas� uzmanl�k alanlar�nda (bölümlerinde) Bü-
yük Devlet S�nav� yapmak, 

� Yeni bilimsel deneyimler ve üye yönetimlerin gereksi-
nimleri ile ilgili e�itim ve s�nav hükümlerini daha da ge-
li�tirmektir. 

     Üst S�nav Kurumu bireysel uzmanl�klarla ilgili bölümle-
ri içerir. Ba�kan ve yard�mc�s� ile bölüm ba�kanlar� yan� 
s�ra s�nav görevlileri hep birlikte Üst S�nav Kurumu’nu 
olu�turur. Do�rudan s�nav i�lemi için tüm uzmanl�k bölüm-
lerinden 550 ki�i görevlendirilmi�tir. Bu 550 ki�i hem kendi 
uzmanl�k alanlar�ndaki tüm yönetimler hem de serbest 
meslekler ve akademik yüksekokullar ve üniversitelerdeki 
alanlar� temsil ederler. Arazi yönetimi bölümünde yakla��k 
90 ki�i görev yapar. Üst S�nav Kurumu’nun tüm üyeleri 
ayn� devlet s�nav�n� vererek üst yönetim teknik/teknik ol-
mayan hizmeti için yeteneklerini kan�tlam�� olmal�d�rlar. 
     Üst S�nav Kurumu; ba�kan, ba�kan yard�mc�s� ve bölüm 
temsilcilerinden olu�an Yönetim Kurulu ile çal��malar�n� 
sürdürür. S�nav tekni�ine ait genel sorunlar�n çözümü ile  
s�nav görevinin yap�lmas� yan� s�ra özellikle s�nav hüküm-
lerinin de�i�tirilmesi veya düzeltilmesi önerileri de Yöne-
tim Kurulu’nun yetkileri içindedir. Genellikle bu gibi öneri-
ler yaln�z s�nav yönetmelikleri ve s�nav içerikleri için de�il, 
tersine, ilgili e�itim hükümleri için de önemlidir. Bu neden-
le Yönetim Kurulu ilgili uzmanl�k bölümündeki s�nav gö-
revlileri ile bir tavsiye için uygun önerileri haz�rlar, bunlar 
daha sonra Küratör’lükçe kabul edilir. Örne�in, “e�itim ve 
s�nav içeriklerinin ayr�nt�l� bir revizyonu”na ili�kin olarak 
yap�lan “Yönetim Görevleri ve Verimlili�i” s�nav bölümü-
nün kabulüne ait 1997 tarihli “E�itim ve S�nav Yönetmelik-
leri Tavsiyeleri” zikredilebilir. 
     Tüm uzmanl�k alanlar� için “Genel Hukuk ve Yönetim 
Esaslar�” ile “Yönetim Görevleri ve Verimlilik” uzmanl�k-
lar� yeknesak taleplerle tespit edilmi�tir. Böylece bu bölge-
lerde gerekli görevlerin zamanla düzenlendi�i ve yönetim 

personeli için hizmet öncesi e�itimin bütünle�ik bir akade-
mik ö�retimi içeren bir ek e�itim oldu�u aç�kl�k kazanm��-
t�r [Schulze, 2002]. Çizelge 1, eyaletlerde halen yürürlükte-
ki geçerli e�itim ve s�nav yönetmeliklerini göstermektedir. 

3. Haz�rl�k Çal��mas� 
E�itim ve s�nav tüzü�ü ile ilgili olarak Üst S�nav Kuru-
mu’na ait Küratörlük’ün tavsiyeleri ilgili eyalet hükümleri 
içine al�nm��lard�r. Buna göre haz�rl�k çal��mas�n�n hedef 
ve amac�, üst yönetim teknik e�itimi için yeni ku�ak ele-
manlar� yeti�tirmektir. Bu ba�lamda yönetim çal��malar� 
için sorumluluk sahibi personel olu�turulmal�d�r. 
     E�itim; bir yandan üniversitede edinilen bilgileri uygu-
lamada kullanmak, gerekti�inde eksiklikleri tamamlamak 
ve di�er yandan yönetim, hukuk, planlama, i�letme ve yö-
netim görevleri alanlar�nda ayr�nt�l� bilgilere arac�l�k etmek 
do�rultusunda yap�lmal�, ayr�ca adaylar�n sorumluluk bilin-
cini ve inisiyatifini uyand�rmal� ve geli�tirmelidir. Bu arada 
devlet politikas�, ekonomik, kültürel ve sosyal ç�karlar 
dikkate al�nmal�d�r. 
     Hizmet öncesi e�itim Büyük Devlet S�nav� ile  tamam-
lan�r. Bu s�nav, Arazi Yönetimi uzmanl�k alan�nda noter 
statüsünde yeminli özel haritac�l�k lisans bürolar� açmak 
için de bir önko�uldur. 
     Haz�rl�k çal��mas�na al�nabilmek amac�yla aday; 
� Hizmet öncesi e�itim, azli de içeren memurlu�a atan-

mada yemin yerine geçti�inden, memur olabilmek için 
yasal ön ko�ulu sa�lamal�, 

� Uzmanl�k alan� için öngörülen bilimsel ö�retimi tamam-
lam�� olmal�d�r. 

     Haz�rl�k çal��mas�na kat�lmak (yani hizmet öncesi e�iti-
me kay�t) için ilgili eyalet dairesi karar verir (Bak: Çizelge 
2). 
     Haz�rl�k çal��mas� genellikle iki y�l sürer. E�itim için 
gerekli çal��malar kariyer (terfi) hukuku hükümlerine göre 
dikkate al�nabilir. Gerekli çal��malar�n hesaba kat�lmas�n� 
aday� görevlendiren kurum kararla�t�r�r.  
 
     Haz�rl�k çal��mas� alt� e�itim bölümünden olu�ur: 
� Ta��nmazlar Kadastrosu, 
� Yeniden K�rsal Düzenleme, 
� Eyalet (Bölge) Planlamas� ve �ehircilik, 
� Ülke Ölçümü ve Karto�rafya, 
� An�lan Dört Uzmanl�k Bölgesinden Birinde Derinleme-

sine E�itim, 
� Devlet Arac�l�k Kurumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


