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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 581MSP083 

ALAN Harita-Tapu-Kadastro 

DAL/MESLEK Haritacılık, Kadastroculuk 

MODÜLÜN ADI Arazi Hazırlıkları 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül büro hazırlıkları yapma, iĢ programı hazırlama ve 

ölçmeler için gerekli olan araç gereçleri hazırlama yeterliği 

kazandıran öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Arazi iĢleri öncesi hazırlık yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Sınıf ortamında gerekli Ģartlar sağlandığında tekniğine uygun 

olarak arazi iĢleri öncesi hazırlık ile ilgili iĢlemleri 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak büro hazırlığı yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak araç gereç hazırlığı 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf  

Donanım: Bilgisayar, internet, yazıcı, mesleki kanun 

kılavuzu kalem, silgi, kırmızı kalem, A4 kâğıdı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Arazi ölçme ve hesapları dersinin en önemli bölümünü arazi hazırlıkları teĢkil eder. 

Ġyi bir harita ancak detaylı bilgilerin toplanması ve dikkatli bir planlama sonucu elde 

edilebilir. Bilgi toplama aĢaması, iĢin en önemli kısmını oluĢturur. Çünkü doğru sonuca 

doğru bilgilerle ulaĢılabilir. 
 

Günümüz dünyasında teknoloji baĢ döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu geliĢme 

haritacılık sektöründe de hemen hissedilmektedir. Teknolojinin imkânlarını harita üretiminde 

en üst düzeyde kullanabilmek için geliĢmeleri yakından takip etmek gerekir. 
 

Bilgi toplama veya bir baĢka ifade ile arazi hazırlıkları sabır ve dikkat isteyen bir 

süreçtir. Kim bu süreci iyi değerlendirirse uygulamalarda hâliyle zorlukları kolay aĢacaktır. 
 

Planlı ve programlı yapılan her iĢ olumlu netice ile sonuçlanır. Dolayısıyla arazi 

ölçmelerine çıkmadan önce kesinlikle büroda, bu modül içeriğinde yer alan ön hazırlık 

çalıĢmalarını eksiksiz yapmalısınız. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Tekniğine uygun olarak büro hazırlığı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Harita üreten kamu kurum veya kuruluĢlarına, özel harita bürolarına ve kadastro 

müdürlüklerine giderek çalıĢmalara ait iĢ programlarını nasıl hazırladıklarını 

araĢtırınız. Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. BÜRO HAZIRLIĞI 
 

Arazide ölçme iĢlerine baĢlamadan önce haritası yapılacak alanla ilgili bilgi ve 

belgelerin temini, uygun ölçü araç gereçlerinin hazırlanması, iĢ programı hazırlığı ve araç 

teminini de içine alan hazırlık çalıĢmalarını kapsar. 
 

1.1. Harita Temini 
 

Haritası yapılacak alanın tümüne ve bu alan içerisinde yer alan parsellere ait bilgi ve 

belgelerin temini aĢağıdaki yollarla yapılabilir. 
 

 Uygun yazıĢmalarla Harita Genel Komutanlığının ilgili biriminden belli bir 

ücret karĢılığı 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita örnekleri ile gerekli diğer bilgi 

ve belgeler temin edilebilir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Çizelge 1.1: Harita bilgi ve belgeleri teslim tutanağı 
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Çizelge 1.2: Harita bilgi ve belgelerini gönderme belgesi 
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 Harita üreten kurum veya kuruluĢların arĢivlerinden hukuki ve teknik bilgi ve 

belgeler kuralına uygun Ģekilde temin edilebilir. Bu iĢ için “istem belgesi ve 

teslim senedi” doldurulur. 
 

 

KADASTRO BİLGİ VE BELGELERİ İSTEM BELGESİ VE TESLİM SENEDİ 

 
MAHALLE / KÖY PAFTA NU. ADA NU. PARSEL NU. YÜZÖLÇÜMÜ 

     

     

Yukarıda nitelikleri belirtilen taĢınmazın/taĢınmazların …………………………… 

……………… kullanacağımdan suretinin verilmesini arz ederim…../…../20….. 

 

          Sorumlu                                                                     TaĢınmazın Sahibi veya  

Harita ve Kadastro Mühendisi                                                         Vekili 

 

 
TESLĠM SENEDĠ 

 
CĠNSĠ ADEDĠ BĠRĠM FĠYATI  TOPLAM FĠYATI DÜġÜNCELER 

     

     

     

     

     

              
                                                              

                                                               TOPLAM: 

 

        …../…/20… Tarih ve ……. sayılı talebe istinaden yukarıda yazılı……. adet 

teknik belge sureti …../…./20… Tarih ve ….. nu.lı banka dekontu ile bedeli 

alınmak suretiyle tarafımızdan teslim ve tesellüm edilmiĢtir…../…./20… 

 
TESLĠM EDEN                                                                                         TESLĠM ALAN  

 

GÖRÜLMÜġTÜR 

KADASTRO MÜDÜRÜ 

Çizelge 1.3: Kadastro bilgi ve belgeleri istem belgesi ve teslim senedi 

 Kurum içinde iĢlemleri yapmakla görevli kimseler dosyaları muhafaza ile 

görevli ve sorumlu memurdan ilgili dosyayı “Dosya/Yazı Ġsteme FiĢi” ile yazılı 

olarak isteyebilir. Dosya fiĢi istenen dosyanın yerine konur. ĠĢlem ve incelemesi 

biten dosya geri verilir ve dosya isteme fiĢi iade edilir. 
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1.2. ÇalıĢma Alanı 
 

Bir kadastro bölgesi içinde kalan her köy ile belediye sınırları içinde bulunan 

mahallelerden her biri, bir kadastro çalıĢma alanıdır. 
 

Örneğin; Balıkesir ili SavaĢtepe ilçesinin Dikmeler köyü bir kadastro çalıĢma alanıdır. 
 

Kadastro bölgeleri içindeki çalıĢmalar mahalle mahalle, köy köy tamamlanır. Kadastro 

ekipleri birden fazla da olabilir. Bir kadastro çalıĢma alanının iĢlemlerini tamamlar ve 

belgelerini bu mahalle veya köy birimine göre düzenler ve kesinleĢtirir. 
 

1.3. Teknik Dosya (Bilgi ve Belge Toplama) 
 

  

Çizelge 1.4: Nirengi röper çizelgesi  
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ġekil 1.1: YapılaĢmıĢ alanlarda hazırlanan sınırlandırma krokisi 

Yapılacak iĢin özelliğine göre ölçmeler sırasında ve sonrasında birtakım çalıĢmalara 

yol gösteren ve bilgi edinmek için hazırlanan belgeleri içeren dosyadır. 
 

1.3.1. Ġçeriği 
 

Haritası yapılacak çalıĢma alanına ait daha önceden yapılmıĢ bir çalıĢma varsa; 
 

 Pafta örneği (1/500, 1/1000, 1/2500, 1/5000 vb.), 

 Sınırlandırma ve ölçü krokileri, 

 Yer kontrol noktalarına ait röper krokileri ve koordinat değerleri, 

 Nirengi, poligon veya nivelman kanava örnekleri, 

 Kadastro çalıĢma alanına ait genel sınır kroki örnekleri, sınır tutanakları 

(zabıtlar), genel sınır taĢlarına ait röper krokileri ve koordinat değerleri, 
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 Varsa çalıĢma alanına ait kamulaĢtırma plan örnekleri ile taĢınmazlarla ilgili 

hukuki karar örnekleri, 

 Kadastro çalıĢması yapılacak mahalle veya köye ait taĢınmazların tapu ve vergi 

kayıt örnekleri, 

 TaĢınmaz mallara ait beyanname örnekleri (belediyeler ya da vergi 

dairelerinden), 

 ÇalıĢma alanındaki taĢınmaz mallar hakkında hukuk mahkemelerinde 

görülmekte olan davalarla ilgili mahkemelerde hükme bağlanmıĢ olup henüz 

kesinleĢmemiĢ olan davaların listesi bulunur. 

 

Kroki 1.1: Belediye teĢkilatı olan yerlerde çalıĢma düzenlenen ada bölümü 
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kroki 1.2: Köyler için düzenlenen kadastro alanı krokisi 

 

Harita 1.1: 1/5 000 ölçeğinde hazırlanmıĢ kadastral haritadan bir bölüm 
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Kroki 1.3: Bir adanın tüm ayrıntılarını gösteren ölçü krokisi 

1.3.2. Diğer Hazırlıklar 
 

ÇalıĢma alanında kadastro iĢlemlerine baĢlanmadan önce ilgili tapu sicil müdürlüğüne 

yazı yazılır. Kadastro çalıĢma alanı sınırları içinde kalan taĢınmaz malların akit ve tescil 

iĢlemlerinde kadastro müdürlüğü ile iliĢki kurulması istenir. 
 

ÇalıĢma alanı ormanla bitiĢik ise kadastro çalıĢmasına baĢlanmadan iki ay önce 

Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu yerlerin orman sınırlaması ve orman sınırları dıĢına 

çıkarma iĢlemleri, orman kadastro komisyonlarınca tespit edilerek haritasına iĢlenir. 

Tutanakla birlikte kadastro ekiplerine teslim edilir. 
 

1.4. ĠĢ Programı 
 

Arazide yapılacak çalıĢmaların ve arazi sonrası büro çalıĢmalarının zaman, personel, 

zemin durumu, ölçü aletleri ve ulaĢım araçları göz önünde bulundurularak iĢ akıĢının 

planlanması çalıĢmalarını içeren bir süreçtir. 

ĠĢ programı harita üretiminin; 
 

 Hangi zaman diliminde,  

 Kaç kiĢi ile (veya ekiple),  

 Hangi topoğrafik Ģartlarda, 

 Hangi tür ölçü aletleri ile, 

 UlaĢımın ne tür araçlarla ve nasıl yapılacağı,  

 Maliyetin yaklaĢık ne olacağı vb. gibi sorulara ayrıntılı cevap verecek Ģekilde 

hazırlanır. 
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1.4.1. Ölçme Yöntemi 
 

Ölçme yöntemlerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörler: 
 

 Üretilecek haritanın yapılıĢ amacı 

 Harita üretimini isteyen kurum veya kuruluĢ yetkililerinin bu konuda uyması 

gereken hukuki belgeler  (kanun, yönetmelik, genelge vb.) 

 Elde mevcut bulunan ölçü araç ve gereçleri  

 Ölçülecek arazinin yerleĢim (meskûn) veya yerleĢim dıĢı (gayri meskûn) alan 

olması 

Bu bilgiler ıĢığında ölçme yöntemleri Ģöyle sıralanabilir. 
 

 Bağlama (üçgenlere ayırma) yöntemi 

 Dik koordinat (prizmatik-ortogonal) yöntemi 

 Kutupsal (takeometrik) yöntem 

 Fotoğrametrik yöntem (yerden ve havadan çekilen fotoğraflarla harita üretimi 

Ģekli) 

 GPS (global  positioning system – global konum belirleme) destekli ölçme 

yöntemi 
 

1.4.2. ÇalıĢma Ekipleri 
 

Harita üretiminde ve kadastro yapımında çalıĢacak ekibin; 
 

 Kaç kiĢiden oluĢacağı, 

 Ekip elemanlarının unvanları, 

 Harita üretiminde ve kadastro yapımında çalıĢacak elemanların yetki ve 

sorumlulukları gibi hususlar hukuki belgelerle tespit edilmiĢtir. 
 

Bu bilgiler ıĢığında genel anlamda çalıĢma ekibi Ģu kiĢilerden oluĢur: 
 

1. Ekip baĢı (topoğraf): Ekipten sorumlu, en tecrübeli aynı zamanda kroki de 

tutabilen kiĢidir. 

2. Alet operatörü: Ölçü aletini kullanan kiĢidir. 

3. Yazıcı: Alet operatörünün okuduğu değerleri kayıt altına alan kiĢidir. 

4. Miracı: Mirayı kuralına uygun arazi noktası üzerine tutan kiĢidir. 

5. Jaloncu veya reflektörcü: Jalon veya reflektörü kuralına uygun arazi noktası 

üzerine tutan kiĢidir. 

6. ġenörler: Metre ile uzunluk ölçen kiĢilerdir. 

7. ġoför: UlaĢım aracını kullanan kiĢidir. 

8. Yardımcı personel: Harita sabit tesislerinin inĢasında görev alan ve ekip baĢının 

vereceği diğer görevleri yerine getiren kiĢidir. 
 

Kadastro çalıĢmalarında görev alacak  “kadastro ekibi” ise Ģu kiĢilerden oluĢur: 

 Kadastro müdürlülükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan iki 

kadastro teknisyeni 

 Kadastrosu yapılacak çalıĢma alanı köy ise köy derneği tarafından seçilen en az 

üç bilirkiĢi ve köy muhtarı 

 Kadastrosu yapılacak çalıĢma alanı belediye sınırları içinde ise belediye 

meclisince seçilen en az üç bilirkiĢi ve belediye yetkilileri 
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Kadastro komisyonu: 

 Müdür yardımcısı baĢkanlığında kadastro üyesi, 

 Kontrol mühendisi veya kontrol memuru olmak üzere en az üç kiĢi 
 

Kadastro ekiplerinde görev alacak kiĢilerde aranan özellikler: 

 Türk vatandaĢı olmak 

 40 yaĢını bitirmiĢ olmak 

 Medeni haklarını kullanma yeteneğinin bulunması 

 En az 10 yıldan beri o mahalle veya köyde oturmakta olması  
 

BilirkiĢi seçimi: 

BilirkiĢi; taĢınmaz malların malikleri ve sınırları konusunda bilgisinden yararlanılan 

kiĢidir. Kadastro çalıĢmalarında görev alacak kiĢilerin çalıĢma alanını çok iyi bilen kiĢilerden 

olması gerekir. 
 

DeğiĢik sebeplerden dolayı bilirkiĢilerin gereken zamanda seçilememesi, 

bilirkiĢiliklerinde engel bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değiĢmesi nedeniyle 

kadastro müdürünün isteği ile ilgili köy ya da mahallelerden gereken sayıda bilirkiĢi 

belirlenir. 
 

1.4.3. Hava ġartları 
 

Harita yapımı aĢamalarından olan arazi ölçmeleri sırasında hava Ģartlarının ölçü 

yapmaya elveriĢli olması gerekir. Bunun için de ölçü ekibinin özellikle ekip baĢının günlük 

hava tahmin raporlarını dikkatle izlemesi Ģarttır. 
 

Uygun olmayan hava Ģartlarında araziye gidilmesi durumunda istenilen ölçü 

değerlerinin elde edilememesi; 

 Zaman israfına, 

 ĠĢ gücü kaybına,  

 Maliyetlerin artmasına sebep olur. 
 

Hava Ģartları genel anlamda iyi olmasına rağmen yapılan ölçü iĢinin özelliğinden 

kaynaklanan özel durumların da dikkate alınması gerekir. Örneğin; 

 Yatay açılar, refraksiyonun (ıĢın kırılması) en az olduğu sabah ve akĢam 

saatlerinde ölçülmelidir. 

 Fotoğrametri yöntemiyle harita yapımında: uçuĢlar, bulutsuz ve sissiz havalarda 

ve saat 10–14 arasında yapılmalıdır. 
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1.4.4. Arazinin Yapısı 
 

Ölçme iĢlemlerine baĢlamadan önce çalıĢma alanını içine alan orta veya küçük ölçekli 

bir harita üzerinde arazinin topoğrafik yapısı incelenmelidir. Ayrıca gerekiyorsa birkaç 

kiĢilik bir ekibin genel anlamda araziyi gezerek incelemeler yapması gerekebilir. Ġncelemeler 

neticesinde arazinin engebe durumuna göre iĢ planlaması, alet seçimi, ulaĢım aracı seçimi, 

ekip sayısı belirleme, ölçme yönteminin seçimi ve maliyet hesabı gibi konularda fikir sahibi 

olunur. 
 

Arazi yapısının incelenmesi kadastro çalıĢmalarında özellikle orman sınırlarının 

tespitinde orman müdürlüğü personelinden yararlanma imkânı da verecektir. 
 

 

Resim 1.1: Arazi yapısı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ArkadaĢlarınızla bir kadastro ölçme ekibi kurarak büro hazırlıklarını planlayınız.  
 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma alanına ait bilgi ve belge 

toplayınız. 

 ÇalıĢma alanına ait krokiler, planlar, 

koordinat değerleri, harita, kanava 

örnekleri, sınır tutanakları,   hukuki karar 

örnekleri, tapu ve vergi kayıt örnekleri, 

davaların listesi çalıĢma alanına ait bilgi ve 

belgelerdir.  

 Ölçme ekibi oluĢturunuz. 
 Ġki kadastro teknisyeni, muhtar ve üç 

bilirkiĢiden oluĢan ekibi hazır ediniz. 

 Ölçme yönteminizi belirleyiniz. 

 Ölçme yöntemlerinin belirlenmesinde rol 

oynayan faktörleri göz önünde 

bulundurunuz. 

 Hava Ģartlarına göre çalıĢmalarınızı 

planlayınız. 

 Uygun olmayan hava Ģartlarında 

çalıĢmanın zararlarını göz önünde 

bulundurunuz. 

 Arazi yapısını dikkate alınız. 

 Ölçme iĢlemlerine baĢlamadan önce 

çalıĢma alanını görebileceğiniz orta veya 

küçük ölçekli bir harita üzerinde arazinin 

topoğrafik yapısını inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 ÇalıĢma alanına ait bilgi ve belge temin ettiniz mi?   

2 Kadastro ölçme ekibini oluĢturdunuz mu?   

3 Ölçme yönteminizi belirlediniz mi?   

4 Hava Ģartlarına göre çalıĢmalarınızı planladınız mı?   

5 Arazi yapısını dikkate aldınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Arazide yapılacak çalıĢmaların ve arazi sonrası büro çalıĢmalarının zaman, personel, 

zemin durumu, ölçü aletleri ve ulaĢım araçları göz önünde bulundurularak iĢ akıĢının 

planlanması çalıĢmalarını içeren sürece ……………….. denir. 
 

2. Harita üreten kurum veya kuruluĢların arĢivlerinden hukuki ve teknik bilgi ve belgeler 

kuralına uygun Ģekilde temin edilebilir. Bu iĢ için…………………….ve 

………………..doldurulur. 
 

3. Bir kadastro bölgesi içinde kalan her köy ile belediye sınırları içinde bulunan 

mahallelerden her biri, bir ………………………………..dır. 
 

4. Yapılacak iĢin özelliğine göre, ölçmeler sırasında ve sonrasında birtakım çalıĢmalara 

yol gösteren ve bilgi edinmek için hazırlanan belgeleri içeren dosyaya 

…………………………denir. 
 

5. Kadastro çalıĢmalarında görev alacak  “kadastro ekibi”  Ģu kiĢilerden oluĢur: 

A) …………………………….. 

B) ……………………………. 

C) …………………………….. 
 

6. Uygun olmayan hava Ģartlarında araziye gidilmesi durumunda istenilen ölçü 

değerlerinin elde edilememesi; 

A) ………………………………. 

B) ……………………………… 

C) ……………………………….         sebep olur. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 
 

Tekniğine uygun olarak araç gereç hazırlığı yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Harita üreten kamu kurum veya kuruluĢları ile özel harita bürolarına giderek 

çalıĢmalara çıkmadan önce izin alma iĢleminin nasıl yapıldığını, araç gereç 

hazırlığının ve ulaĢım araç izninin nasıl alındığını araĢtırınız. 

 

2. ARAÇ GEREÇ HAZIRLIĞI 
 

Araç gereç hazırlığı; malzeme teslim tutanağının doldurulması,  araç gereçlerin 

kontrolü ve görev evraklarının tamamlanmasından oluĢur. 
 

2.1. Malzeme Teslim Tutanağı 
 

Arazi ölçmelerine çıkmadan önce çalıĢma ekibinin kullanacağı ölçü alet, araç ve 

gereçlerin, bu malzemeleri muhafaza ile görevli ve sorumlu memurdan alabilmesi için 

doldurularak imza altına alınan tutanaktır. 
 

ARAÇ GEREÇ VE MALZEME TESLĠM SENEDĠ 

 

AĢağıda cinsi, miktarı, seri ve demirbaĢ numaraları yazılı  malzemeler harita 

yapımı amacıyla yetkilisine teslim edilmiĢtir..…./…../20… 

 

Sıra nu. Cinsi Miktarı Seri nu. DemirbaĢ nu. Açıklamalar 

      

      

      

      

      

 

  Teslim Eden                                                    Teslim Eden                                                                                   

                                                                              

  Adı Soyadı:                                                      Adı Soyadı: 

  Unvanı:                                                             Unvanı: 

  Ġmzası :                                                             Ġmzası: 

Çizelge 2.1: Araç gereç ve malzeme teslim tutanağı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Resmî kurum arĢivinden görünüm 

 

Resim 2.2: Resmî kurum arĢivinde orijinal paftaların saklanması 
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2.2. Araç Gereç Malzeme Deposu 
 

Ölçme iĢlerinde kullanılan ölçü aletleri ve aksesuarlarının, harita sabit tesislerinin 

inĢaasında kullanılan kazma, kürek, çekiç, muc, matkap, hilti ve tesis malzemelerinin, 

haberleĢmede kullanılan telsizler, termometre, barometre, dürbün vb. gibi yardımcı 

gereçlerin belli bir düzene göre muhafaza edildiği depodur. 

 

Resim 2.3: Malzeme deposundan bir bölüm 

Malzeme deposunda bulunması gereken alet araç ve gereçler: 

          

Resim 2.4: Mapa (Kroki Altlığı)                                     Resim 2.5: El GPS’i 
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Resim 2.6: Telsiz                                                         Resim 2.7: Metreler 

   

Resim 2.8: Dürbün                                                     Resim 2.9: Termometre 

       

Resim 2.10: Barometre                                               Resim 2.11: Yazı ve numara Ģablonu 
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                  Resim 2.12: Pusula                                  Resim 2.13: Çekiç ve demir kazıklar 

   

Resim 2.14: Sayma çubuğu                                       Resim 2.15: ġakül (Çekül) 

  

                 Resim 2.16: Prizma                               Resim 2.17: Fonksiyonlu hesap makinesi 
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Resim 2.18: GPS aleti                            Resim 2.19: Jalonlar ve miralar 

       

Resim 2.20: Elektronik takeometre                      Resim 2.21: Elektronik nivo 

     

Resim 2.22: Teodolit                                       Resim 2.23: Mira 
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Resim 2.24: Reflektör ve sehpası 

 

Resim 2.25: Alet Sehpası 
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2.3. Araç Gereçlerin Kontrolü 
 

ÇalıĢmalarda kullanılacak ölçü aletlerinden en verimli Ģekilde yararlanmak için 

ölçmelere çıkmadan önce büroda gerekli kontrollerin yapılması gerekir. 
 

Yapılması gereken ayar ve kontroller: 

 Elektronik uzunluk ölçerin yıllık kalibrasyon  (ölçü ayarları) ayarlarının 

yapılmıĢ olması gerekir. 

 Elektronik ölçü aletlerinin kullanım kılavuzlarında belirtilen Ģartlar oluĢtuğu 

zaman yatay ve düĢey kolimasyon ile muylu eksen testleri yapılmalıdır. 

 Bilgi depolayıcıların formatları, bilgisayarda kullanılan paket program 

mantığına uygun olacak Ģekilde yapılmalıdır.  

 Elektronik takeometrenin ve bilgi depolayıcısının parametreleri, kat sayıları, ısı 

ve basınç gibi ayarları kontrol edilmelidir. 

 Elektronik aletlerin ve telsizlerin batarya Ģarjları kontrol edilmelidir. 

 Reflektörlerin ve miraların düzeçleri kontrol edilmelidir. 

 Prizmaların özellikle optik kısımları kontrol edilmelidir. 

 Jalon ve reflektör jalonlarının (jalonet) düzlüğü kontrol edilmelidir. 

 Teodolit ve nivoların eksen Ģartları kontrol edilmelidir. 

 Ölçmelerde kullanılacak çelik Ģerit metrenin ayar uzunluğunun bilinmesi 

gerekir. 

 Ayrıca tesis ve diğer iĢlerde kullanılacak araç ve gereçlerin kullanıma elveriĢli 

olup olmadıkları kontrol edilmelidir. 

2.4. Görev Evrakları 
 

Görev evrakları, görevlendirme yazısıyla kiĢi görev kartı ve yetki belgesinden oluĢur. 
 

2.4.1. Görevlendirme Yazısı 
 

ÇalıĢma ekibini oluĢturan kiĢilerin görev ve sorumluluklarını da içeren ve kurum 

yetkilisi tarafından onaylı olarak ekip elemanlarına verilen resmî belgedir. 
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2.4.2. KiĢi Görev Kartı ve Yetki Belgesi 
 

Harita yapımında veya kadastro çalıĢmalarında görev alan ekip elemanlarının herhangi 

bir engelleme ile karĢılaĢtıklarında yanlarında bulundurmaları gereken, kimlik bilgilerini ve 

görev emrini içeren onaylı karttır. 
 

Kadastro teknisyenlerinin, kadastro iĢlemleri için görevi gereği mesai saatleri 

içerisinde binalara ve diğer taĢınmaz mallara girebilmeleri için ilgili kadastro müdürü ve 

mülki amirin onayladığı bir yetki belgesi de verilir. 

 

Dilekçe 2.1: Görevlendirme Yazısı 



 

 27 

              

Resim 2.1: Yetki belgesi (ön yüz)                   Resim 2.1: Yetki belgesi (arka yüz) 
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2.5. Araç Temini 
 

Haritası yapılacak araziye veya kadastrosu yapılacak çalıĢma alanına ulaĢım, 

çalıĢmayı yaptıracak ilgili kurum veya kuruluĢun görevlendireceği resmî araçla sağlanır.    
 

TaĢıtın göreve çıkabilmesi için bu taĢıtı görevlendiren birim amiri ile aracı sevk eden 

birim amirinin onayı gerekir. 
 

 

2.1: TaĢıt görev emri 

Özellikle kadastro teĢkilatlarında taĢınmazları ile ilgili birtakım iĢlemler (ayırma, 

birleĢtirme, yola terk, parsel yerinin tespiti vb.) yaptırmak isteyen Ģahıslar ulaĢım aracını 

kendileri temin etmek durumundadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ArkadaĢlarınızla ölçme ekibi oluĢturarak araziye çıkmadan önce araç gereç 

hazırlığınızı planlayınız.  
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçme araçlarını depodan alınız.   Malzeme teslim tutanağı doldurunuz. 

 Araç gereç kontrolünü yapınız. 
 Arazi çalıĢmasında kullanacağınız araçların 

çalıĢır durumda olduklarını kontrol ediniz. 

 Görev evraklarını hazırlayınız. 
 Görev yazısıyla birlikte kiĢi görev kartınızı 

yanınıza alınız. 

 ÇalıĢma yerine gidebilmeniz için aracı 

temin ediniz. 
 TaĢıt görev emrini hazırlayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ölçme araçlarını depodan aldınız mı?    

2 Araç gereç kontrolünü yaptınız mı?   

3 Görev evraklarını hazırladınız mı?   

4 Araç temin ettiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

1. Arazi ölçmelerine çıkmadan önce, çalıĢma ekibinin kullanacağı ölçü alet, araç ve 

gereçlerin, bu malzemeleri muhafaza ile görevli ve sorumlu memurdan alabilmesi için 

doldurularak imza altına alınan tutanağa …………………………….  denir. 
 

2. Reflektörlerin ve miraların ………………….. kontrol edilmelidir. 
 

3. Elektronik aletlerin ve telsizlerin …………………….. kontrol edilmelidir. 
 

4. ÇalıĢma ekibini oluĢturan kiĢilerin görev ve sorumluluklarını da içeren ve kurum 

yetkilisi tarafından onaylı olarak ekip elemanlarına verilen belgeye 

………………………………..denir. 
 

5. Kadastro teknisyenlerinin, kadastro iĢlemleri için görevi gereği mesai saatleri 

içerisinde binalara ve diğer taĢınmaz mallara girebilmeleri için ilgili kadastro müdürü 

ve mülki amirin onayladığı bir ………………………  verilir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Sınıf arkadaĢlarınızdan bir ölçme ekibi oluĢturunuz. Bu ekip elemanları arasında iĢ 

bölümü yapınız. Bu modülden edindiğiniz bilgiler ıĢığında arazi hazırlıkları gerçekleĢtiriniz. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçme ekibinizi oluĢturunuz.  Kadastro ekibi veya harita ölçme ekibi 

oluĢturmak için 1.2.6 ÇalıĢma Ekipleri 

konusuna bakınız. 

 ÇalıĢma alanını belirleyiniz.  Kadastro bölgeleri içindeki çalıĢmalar mahalle 

mahalle ve köy köy tamamlanır. 

 Arazi yapısını inceleyiniz.  Orta veya küçük ölçekli bir harita üzerinde 

arazinin topoğrafik yapısını inceleyiniz. 

 Bu arazide daha önceden herhangi 

bir çalıĢma yapılmıĢ mı? 

AraĢtırınız. 

 ÇalıĢılacak araziyle ilgili önceki çalıĢmaya ait 

dokümanları temin ediniz. 

 Hava Ģartlarını araĢtırınız.  Uygun olmayan hava Ģartlarında araziye 

gidilmesi durumunda oluĢan zararları 

öğreniniz. 

 Ölçme iĢlerini planlayınız.  Ölçme yöntemini, hangi aletleri 

kullanacağınızı ve ölçme aletlerinin kontrolünü 

yapınız. 

 ÇalıĢma alanına ulaĢımı 

planlayınız. 

 ÇalıĢma alanına ulaĢım için aracınızı temin 

ediniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ölçme ekibinizi oluĢturdunuz mu?   

2 ÇalıĢma alanınızı belirlediniz mi?   

3 Arazi yapısını incelediniz mi?   

4 
Bu arazide daha önceden herhangi bir çalıĢma yapılıp yapılmadığını 

araĢtırdınız mı? 
  

5 Hava Ģartlarını araĢtırdınız mı?   

6 ÇalıĢma alanına ulaĢımı planladınız mı?   
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AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise 

Y yazınız. 
 

 

1. (   ) Büro hazırlığı; arazide ölçme iĢlerine baĢlamadan önce haritası yapılacak alanla 

ilgili bilgi ve belgelerin temini, uygun ölçü araç gereçlerinin hazırlanması, iĢ programı 

hazırlığı ve araç teminini içine alan hazırlık çalıĢmalarını kapsar. 
2. (   ) Uygun yazıĢmalarla Harita Genel Komutanlığının ilgili biriminden belli bir ücret 

karĢılığı 1/25 000 ölçekli topoğrafik harita örnekleri ile gerekli diğer bilgi ve belgeler 

temin edilebilir. 
3. (   ) ÇalıĢma alanı ormanla bitiĢik ise kadastro çalıĢmasına baĢlanmadan 15 gün önce 

Orman Genel Müdürlüğüne bildirilir. 

4. (   ) Ölçme yöntemlerinin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerden biri de üretilecek 

haritanın yapılıĢ amacıdır. 
5. (   ) Harita üretiminde ve kadastro yapımında çalıĢacak ekibin kaç kiĢiden oluĢacağı 

önemli değildir. 
6. (   ) Ekip baĢı, ölçü aletini kullanan kiĢidir. 
7. (   ) Medeni haklarını kullanma yeteneğinin bulunması, kadastro ekiplerinde görev 

alacak kiĢilerde aranan özelliklerdendir. 

8. (   ) Elektronik aletlerin ve telsizlerin batarya Ģarjları haftada en az bir kez kontrol 

edilmelidir. 
9. (   ) Kadastro teknisyenlerine, kadastro iĢlemleri için görevi gereği mesai saatleri 

içerisinde binalara ve diğer taĢınmaz mallara girebilmeleri için ilgili kadastro müdürü 

ve mülki amirin onayladığı bir yetki belgesi verilir.           
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 büro hazırlığı 

2 istem belgesi,  teslim senedi 

3 kadastro çalıĢma alanı 

4 teknik dosya 

5 
kadastro teknisyeni, muhtar, en az 3 

bilirkiĢi 

6 
zaman israfı, iĢ gücü kaybı, 

maliyetlerin artması 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 malzeme teslim tutanağı 

2 düzeçler 

3 batarya Ģarjları 

4 görevlendirme yazısı 

5 yetki belgesi 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 D 

 

CEVAP ANAHTARI 
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