
i/leşlerimizle İlgili l\nrıimMn   tanıtıyoruz
r-^-r-^___—ÖL_____:_______O_____________________________J__________

İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC!

İlhan Kaya DUMAN
Ankara

s        KISA TARİHÇESİ :

1933 yılında «Belediyeler Bankası» adıyla kurulan İLLER BANKASI
Şehîr,  kasaba ve köylerin  istemleri  üzerine Harita,  Plân,  Etüd ve Proje
yapmak ya da yaptırmak; tesis ve yapıların mahalli idarelerce yaptırılma-
sına imkân olmayan ya da toplu olarak yaptırılmasında yarar bulunanla-
rın  yapılmasını  sağlamakla  görevlidir.  Bu  kuruluş  içinde  HARİTA yapım
hizmetleri Fen Kuruluna bağlı Harita Şefliği tarafından yürütülürdü.

Belediyeler  Bankasının  1945  yılında  4759  sayılı  kanunla  İLLER
BANKASİ adıyla yeniden örgütlenmesiyle çalışma hacmi genişlemiş ve bu-
na paralel olarak «Harita Şefliği»de HARİTA İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adı al-
tında çalışmalarını daha geniş bir kadro ile yürütmeğe başlamıştır.

Müdürlük olarak hizmet gördüğü yıllarda, teknik İlerlemelere paralel
olarak, eleman, alet ve malzeme durumu en iyi düzeye çıkarılmıştır.

1959 yılma kadar harita hizmetleri yüklenicilere ihale suretiyle yap-
tırılırken,  bu  tarihten  itibaren  hizmetin  bir  bölümü,  Müdürlüğün  kendi
elemanlarından teşkil edilen «Emanet Komisyonları» aracılığı ile emane-
ten yürütülmeğe başlanmıştır.
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.1 — Reisliğin yapım kapasitesine göre seçlen işler, bünyesinde teşki.



edilmiş f«Emanet Komisyonları»nca yürütülür. Haritalar yersel    metodla ^-
=■171 öOÖ-öfçeğirrde trazi HamrrTföOOOj-lr/5000-wr*rstegeTj8re daha küçük
ölçekteki haritalar Foto-Reprodüksiyon yolu ile elde edilir.

2 — Yıllık programda bulunan diğer işler, yüklenicilere ilân veya
teklif isteme yoluyla ihale edilerek, yine yersel metodla 1/1000 ölçeğin-
de hazırlattırılır. Diğer 1/2000, 1/5000 ve daha küçük ölçekteki haritalar
1/1000 ölçekliden tahvil yoluyla yaptırılır.

Program ve Ön Çalışmalar :

Her yıl İller Bankasınca yaptırılacak harita hizmetleri, bir yıl önce-
den Belediyelerin ve harita yaptıracak diğer kurumların istekleri dikkate
alınarak plânlanır.

"r:^E3 Programa afınan İşlerin, İmar Komisyonlarınca etüdü yapılarak ha-
rita sınırları tesbit edilir. Hazırlanan krokilere ve elde edilen verilere gö-
re işin keşif hesaplan yapılır.

Yapım Safhası :

Program yılı  içinde    emanet komisyonlarınca yapılması    belirlenen .
işlerin, arazi ve büro çalışmaları  Reisliğin merkez guruplarınca, yürütü-
lür, kontrol edilir ve Onaylanma safhasına hazır edilir.

İhale suretiyle yaptırılan işlerin, arazi bölümünün kontrol ve takibi _ Bölge
Müdürlüklerinde bulunan Harita Mühendisleri tarafından ve gerektiğinde

merkez Mühendislerince yapılır .Yüklenicilerce hazırlanıp bankaya teslim
edilen işlerin, hesap ve tersimat kontrolü yapılarak Onaylanmaya hazır hale

getirilir.

Haritaların onaylanması  İmar ve İskân Bakanlığınca yapılır.

Onanmış  haritalar bütün belgeleriyle birlikte Bankada arşivlenmek-
tedir. Bu, haritaların emniyetle saklanmasını ve haritalardan faydalanmak
isteğinde bulunan Belediyeler ve diğer kurumların isteklerinin anında ye-
rine getirilmesini sağlar.

BUGÜNE KADAR YAPILAN HARİTA HİZMETİ

İller Bankasının kuruluş  tarihinden bu yana, Harita Ünitesinin ge-
çirdiği  evrimlere göre, Harita hizmetleri adet ve hektar olarak aşağıdaki
şekilde gerçekleşmiştir.
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Şehir veya Kasaba   Harita sahası
Yıllar Adedi Hektar ________________

~r v~ "^     1939^1944"  ——"         ,^-^-~         ^-^ ,-....        .......
1945-1961 701 182 444

1962   (*) 19 11 594
1963- 1972 (**) 1038 397 447

1973 115 52 000 (yaklaşık olarak)

(•■)   Plânlı döneme geçiş yılı <**)   İkinci ve

Birinci 5 Yıllık VVn Dön: m!

Tablodaki şehir ve kasaba adedinin içinde, ilk defa harita işi  ele alı-
nanların yanında ilâve, revizyon ve yenileme işleri de bulunmaktadır.

   1974 yılı  başında    belediye., sayısı..1629 .a ulaşmış,    1974 yılı  ba
şında 1342 belediyeye en az bir defa harita hizmeti götürülmüştür.

1974 yılında 172 adet şehir ve kasabanın halihazır haritasının ele
alınması ön görülmüş, bunun 118 adedi ilk defa ele alınan, 54 adedi ise
ilâve, revizyon ve yenileme şeklindedir. ,

Görüldüğü gibi,  İller  Bankasında  harita  hizmetleri  belediyelerin  ku-
ruluş  hızına paralel olarak yürütülmektedir.  BELEDİYELERİN DİĞER ALT
YAPI  HİZMETLERİNE  KAVUŞMASI,  HARİTANIN  YAPILMASINA  BAĞLI
OLDUĞUNA GÖRE, HARİTA HİZMETİNİN SÖR'ATLE BİTİRİLMESİ ÖNEM-
Lİ  BİR  FAKTÖRDÜR.  HARİTA  DAİRESİ  REİSLİĞİ  BU  GÜNKÜ  ÇALIŞMA
DÜZENİYLE BU HİZMETİN ÜSTESİNDEN GELEBİLEN ÖRNEK BİR ÜNİ-
TEDİR.

ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ :

İller  Bankasında  harita  hizmeti  için  gerekli  Harita  Teknik  Elemanı
ihtiyacını,  sınav yoluyla  dışarıdan temin  etmenin  yanında,  5 yıldır  bün-
yesinde  açtığı  «Harita  Teknik  Elemanı  Yetiştirme  Kursu»ndan  karşıla-
maktadır.  Bu kursun diğer bir önemli  hizmeti  de belediyelere, Harita
ve  İmar  Plânı  Uygulama  hizmetlerini  yürütecek  eleman  yetiştirmesidir.
Şimdilik  kursta  yılda  20  eleman  eğitilebilmektedir.  Önümüzdeki  yıllarda
olanaklar  genişletilerek  kursiyer  sayısı  artırılacaktır.  Kursa  katılan  ele-
manlar Lise veya dengi okul mezunları arasından sınavla seçilmektedir.
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YEN! ATILIMLAR:
r~^'^y 'laTreslrTde, ■h¥rftaTann"çoğârtılmasi''ve Ölçek değiştirme çatış-

maları, r,iuh ülkelerde olduğu gibi en modern araçlarla yapılmaktadır.

Astrslon kopya elde etmek için, Foto-Mekanik atelyesi 1959, ölçek
değiştirdi; çalışmaları için Foto-Reprodüksiyon atelfesi de 1966 yılında
kurulmuştur. Her iki atelyede de bugün modern çalışma araçları bulun
maktadır ...............™

An':.-;-', bu atelyelerde harita kopyaları halen astraîon veya film ola-
rak eir>r seçilebilmektedir. Bir kaç yıldır yapılan hazırlık çalışmaları ne
ticesi* Kartografik Baskı» yapmak üzere bir MATBAA ünitesi kurma ola
nakları 'iv-jmuş ve matbaaya ait makineler ihale edilerek satın alınmış
bulunmaktadır. Bu yıl içinde matbaanın montajı yapılarak hizmete gire-
^cektk__.-...._.TOl^» .,—,.__,„ ..,..,.,...._, ._-....______.r ._.._

-^-----Yu^İyfmizdcPstvil—kurumlarca- yapılan haritalar, belirli altlıklara si
yah - bcr/öz olarak tanzim edilmekte ve yine tek renkli olarak çoğaltılmak-
d.r.............................................................:._ ;._ : .. .        v . . . . . .  __       .     .... . ..

Büyük emek ve para harcanarak elde edilen haritaların, üzerinde da-
ha rahfit çalı;ılabilen matbaada basılmış olarak elde edilmesi ihmal edil-
miş bir vılıjrna tarzıdır.

İlen  ülkeler  bu  aşamaları  çok  önceleri  yapmışlardır.  Bilindiği  gibi
yurdumu/dfı  yalnız  Askeri  hizmetler  için  hazırlanan  haritalar  kendi  ku-
rumlarınca  basılmış  olarak  hazırlanmaktadır.  Halbuki  ileri  ülkelerde,
Büyük kentlerin  belediyeleri  dahi,  haritalarını  matbaada basılmış  olarak
elde etmektedir.  Sivil  kurum olarak bu örnek ve ilk atılımı  yapan Harita
Dairesi bünyesindeki  yetenekli  elemanlarıyla  başarı  sağlayacaktır.

S O N U Ç    :

İH<v üdnkası HARİTA DAİRESİ  REİSLİĞİ  öz anlatımla tanıtılmağa ça-
lışı lmıştır. Daire denge bulmuş bir çalışma düzeniyle İller Bankası için-
de meslı.-fjirı tanıtımını ve hizmetin gereğini başarı ile yürütmektedir. Yer-
sel m<;Lo<||a çalışılan bu kurumda Harita Mühendisliği için geniş bir çalın-
ma sah.ısı vardır.

Kaynaklar :

(1)«Kuruluşundan  Bugüne Kadar İller Bankası  1945-1973» kitabı.

(2)İller Bankası  Dergisi. Sayı :  5, Sayı :   1

(3)İller Bankası, Harita Dairesi  Reisliği Çalışma Programları
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