
EKLER 

Değerlendirmeyi esas alan bir AAD'si Ek-3'de verilen 18 imar adali bir bölge için 
uygulanmış ve gerekli sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan uygulama için gerekli programlar 
yazılarak Arc/Info GIS sisteminde kullanılmıştır. Geliştirilen model değişik düzenleme 
bölgelerinde test edilmektedir. Modele ait genel çalışma şekli aşağıdaki gibi verilebilir, 

 

41



Ek-2   Uygulama sonucunda ortaya çıkan bazı sonuçlar; 

Düzenlemeye giren toplam kadastro parsel sayısı    105 
Üretilen imar parsel sayısı 165 
Toplam kadastro parsel alanı 98 534.58 m2 
Toplam imar parselleri alanı 62 076.86 m2 
Düzenleme bölgesine ait dagıüma esas toplam değer     5 687 024 birim 

Dağıtım sonucunda hisseli parsel durumunun % olarak dağılımı ; 

 

Bazı parsellere ait dağılım tablosu; 

Eski parsel # Yeni parsel # 

500/2 101/ 3 101 / 11 107/38 
alan 1374.98 318.23 308.93 422.17 
değer        77337.48 27548.68 27845.44 21943.36 
hisse %100 %100 % 56.31 

500/3 101/4 101/29 
alan 614.41 320.81 305.07 
değer        34611.92 27939.22 6672.70 
hisse %100 % 23.97 

500/4 108/116 109/81 117/104        119/163 
alan 11794.47 395.68 320.52 335.14 384.73 
değer        69206.15 19660.73 18344.82 20872.67        10327.93 
hisse % 58.12 % 62.42 % 64.12 % 29.99 

600/58 108/101 109/55 117/103        118/140 
alan 1697.38 390.21 301.09 332.83 350.24 
değer        95281.36 1518.30 30771.67 31930.52        31060.87 
hisse %4.58 % 100 % 100 % 100 
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3194/18. MADDE UYGULAMALARINDA SÜME - MALİYET 
ANALİZLERİNİN SOMUT BİE ÖRNEK ÜZERİNDE 

İNCELENMESİ 

Cemal  B$yık  -   Bayram   Uzun 

ÖZET 

Mühendislik hizmetlerinin yerine getirilmesinde ölçme ve harita 
faaliyetleri genellikle asıl projenin başlangıç aşamasında yer alırlar. 
Temeli arza dayanan her mühendislik faaliyeti çoğunlukla bir harita ile 
başlar. Haritanın üretilmesi, hukukî ve teknik nitelikleriyle birlikte 
yerine uygulanması (aplikasyon) işleri tamamiyle "hari\a mühendisliği" 
nin uzmanlık alanını ilgilendirir. Bu hizmetin yerine getirilmesi, işin 
niteliğine göre önceden belirlenmiş bir hassasiyet gerektirir. Faaliyetin 
süresi ve maliyeti ise birbiriyle ters orantılıdır. Yani, süre azaltılmak 
istendiği taktirde maliyet artar. Haritacılık hizmetlerinin maliyeti, ana 
projenin bir an önce gerçekleşmesi söz konusu olduğunda fazla bir önem 
arzetmeyebilir. Bu gibi durumlarda harita hizmetlerinin hızının 
arttırılması mümkündür. Harita projesini yöneten yöneticinin hangi 
faaliyetler üzerinde düşünerek süre kısaltmasına gitmesi ve bunun için 
ne gibi tedbirler alması gerekli olacaktır? 

Burada bu konu İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması için ele 
alınarak somut bir örnek üzerinde incelenmiştir. Bilindiği gibi, 18. madde 
uygulaması ülkemiz açısından halen uygulanmakta olan en aktif ve en 
geniş bölgeleri kapsayacak nitelikte bir uygulanmadır ve planlı 
kentleşmenin de temel şartıdır. Bu nedenle, bilhassa büyük ve bü-
yümekte olan şehirlerde kentleşme hızına paralel olarak yeterli sayıda 
arsa üretilebilmesi için imar planı uygulamaları daha hızlı yapılması 
gerekecektir. 

1.  GlMİŞ 

Temeli yer yüzeyine dayanan mühendislik faaliyetlerinin her biri birer 
proje olarak ele alındığı taktirde, harita-kadastro çalışmalarının da bu 
projelerin herbirinde en az bir işlem olarak yer alması kaçınılmazdır. 
Çünkü yeryüzünde bir alan işgal eden her yapı ve tesisin projesi bir 
haritaya dayandırılır ve bü araziye aplike edilerek işe başlanır. Çoğu 
zaman harita faaliyetleri ilk faaliyetlerden olup, ana projedeki kritik yol 
üzerinde yer alırlar. Böyle olunca da bunların tamamlanma süreleri çok 
önemlidir. îşi erken tamamlamak, buna karşılık yapılacak masrafın 
artmasına    rağmen    arzu    edilen    bir    olaydır.    Örneğin,    bir    baraj 
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projesindeharita, kadastro ve kamulaştırma çalışmaları diğer faaliyetleri 
nekadar geciktirecek olursa proje o kadar geç tamamlanacaktır. Bu ise 
üretimin o süre kadar_ gecikmesi demek olup, barajın tamamlanması 
halinde birim zamanda sağlayacağı gelirin gecikme süresi ile çarpımından 
bulunacak değer kadar bir kayba sebep olur. 

îmar planı uygulamalarında harita hizmetlerinin optimum süre içerisinde 
tamamlanmasının ekonomiye sağlayacağı kazanç çoğu kere hesaplananlar. 
Ancak, gerek şehircilik hizmetlerinin süratlenmesi bakımından, gerekse 
uygulamayı yapan özel ve tüzel kişilerin sağlayacağı dolaylı, ve dolaysız • 
bir çok yararları bakımından proje -planlaması yapılarak planlı çalışılması 
son derece faydalıdır. Bilhassa, proje yöneticisinin mevcut potansiyeli 
sevk ve idare ederken, zaman içinde proje adımlarını  plan üzerinde 
izlemesi, bazı sonuçları zamanından önce görerek gerekli Önlemleri alması 
mümkün   olacaktır. 

Bir harita projesini yöneten yöneticinin hiç bir plan yapmadan çalışması 
düşünülemez. En basit  ve kötü plan yazıh-çizili  olmayan, sadece 
yöneticinin hafızasında bulunan plandır. Böyle bir planı diğer çalışanların 
görmesi imkânsızdır. Sadece yapılmış ve yapılacak olan işler dikkate 
alınarak bir bilgi edinilebilir. Bunda unutmak, ihmal, ileriyi görememe ve 
işi başkalarına anlatmada güçlük çekme gibi olumsuzluklar vardır. Bunlar 
da hem zaman, hem de kaynak israfına yol açarak gereksiz bir çok 
masrafa neden  olurlar. 

Her harita projesini yöneten yöneticinin hiç olmazsa bir iş akış. şeması 
olmalıdır. Yapılacak faaliyetlerin tamamı aşağı yukarı bellidir. İyi bir 
yönetici bütün faaliyetleri ve aralarındaki ilişkileri genel bilgisi ve 
tecrübeleri sayesinde bilir. Bunları  akış  şemasında göstererek 
aralarındaki ilişkileri oklarla kuracak olursa bir proje planı hazırlamış 
olur.  Böylece,  yukarıda belirtilen  olumsuzluklar bertaraf edilebilir. 

Biraz daha kapsamlı ve zaman periyoduna dayalı planlama için bir Gannt 
şemasından   yararlanılabilir.   Bu   az   da  olsa   bir  proje   planlaması   bilgisi 
gerektirmektedir. 

Daha mükemmel ve kapsamlı plan için Kritik Yörünge (CPM) ve Program 
Geliştirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT) yöntemlerinden 
yararlanılabilir. Haritacılık faaliyetlerinin süreleri ve maliyetleri çoğu 
zaman tahminle bulunabileceği için bu yöntemler çok elverişlidir. 
Şüphesiz bu planlar başlangıçta tam isabetli olmayabilir. Ancak, yöneti-
ciye büyük kolaylıklar sağlayarak projenin optimum süre ve maliyetle 
tamamlanmasını  temin  bakımından  önemli  bir  araçtır. 

CPM-PERT yöntemi ile planlanan projelerde proje yöneticisinin gözü de-
vamlı ileriye dönüktür. Geçmişin değerlendirilmesinden çok, projenin 
içinde   bulunulan   zamandaki   faaliyetlerin   değerlendirilmesi   ve      geleceğe. 
dönük  olarak  yönlendirilmesi  gerekir.   Projenin  her  hangi  bir  aşma^ıdöi'^ .. 
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yeniden planlama ile proje süresi kısaltılabilir veya gerektiğ inde 
uzatılabilir. Hangisi daha yararlı ise o tercih edilerek ona göre alınacak 
tedbirler plan  üzerinde  tasarlanarak değişiklik yapılır. 

İyi bir harita projesi planının yapılması için yöneylem araştırması 
tekniklerinin ve bilhassa proje planlama ve kontrol yöntemlerinin harita 
mühendisince bilinmesi gerekmektedir. Bu işi bir proje planlamacısı da 
yapabilir. Fakat bu takdirde mutlaka bir harita mühendisiyle beraber 
çalışması veya harita faaliyetlerini ve bunların birbirleri ile ilişkilerini; 
kısaca, harita mühendisliğini bilmesi gerekir. Bütün bu bilgilerin proje 
planlamacısı tarafından öğrenilmesinden daha kolayı, harita mühendi-
sinin proje planlaması tekniklerini öğrenmesidir. Çünkü, haritacı için 
planlama bir amaç değil araçtır. Bunu yeni çıkan hesap makinesi veya 
bilgisayarın kullanılmasına benzetmek mümkündür. Bugün artık harita 
mühendisleri  bu  araçlardan  en  iyi  bir  şekilde  yaralanmaktadırlar. 

Bir harita projesinin planlanabilmesi için; 

- Proje  planlama tekniklerininin; 
- Harita projesinin ayrıntılı faaliyetleri ve aralarındaki ilişkilerin;  Her 

bir faaliyet için gerekli süre ve   maliyetin   doğru   kestirilmesi    veya 
deneysel olarak zamanla tahmin edilmesinin; 

- Üretim için gerekli araçların (ihsan   gücü,   yöntem,   malzeme,   para, 
alet, vs..) üretime optimum sokulabilmesinin; 

- Çalışılan kurumun imkânlarının; 
- Çevre    şartları (iklim, topografya, yüzey ölçüsü, sosyo-ekonomik ve 

kültürel yapı)'nın 

bilinmesi   gereklidir. 

Bu çalışmada, harita-kadastro mühendisliğinin uygulama alanlarından 
sadece biri olan İmar Kanununun 18. maddesinin uygulanmasında 
projelendirme ile ne gibi avantajların sağlanabileceği gösterilmeye çalı-
şılmıştır. Proje somut bir örnek üzerinde planlanmıştır. Ancak, proje ağı 
bu projeye başlanırken değil de, proje süresince belirlenen zamanlamalar 
ve tesbitler doğrultusunda kurulmuştur. Amaç, bundan sonraki bir 
çalışmanın  projelendirilmesine  ışık  tutacak  bilgilerin  üretilmesidir. 

Projenin iş akışı (Şema l)'de verilmiştir. Bu şemada yer alan faaliyetlerin 
ayrıntılı incelemesi daha önce sunulan bir bildiride incelenmiştir.(BIYIK/ 
UZUN, 1990). Dolayısıyla burada, bunların üzerinde durulmayacak, sadece 
Gannt Şeması ve CPM-PERT Ağ Planı ile projelendirme konusu ele 
alınacaktır. 
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2- PMOJE ALANININ TANITILMASI 

Bu incelemede esas alınan proje, İstanbul-Yalova Belediyesi İmar 
Uygulama Projesinin 3 No'lu düzenleme bölgesi olan Hacımehmet-I 
bölgesidir. Bölge 15.02.1988 tarihinde yapılan ihale sonucu KTÜ-Döner 
Sermaye İşletmesi ile Yalova Belediyesi arasında yapılan protokolle uy-
gulamaya açılmıştır. 23.02.1988 tarihinden itibaren de fiilen çalışmalara 
başlanmıştır. Bölge hakkındaki bazı genel bilgiler aşağıda tablo halinde 
verilmiştir (Tablo  1). 

 

Düzenleme bölgesinde yapılan faaliyetler hiç ara verilmeden yapılacak 
olsaydı, tesbit edilen süreye göre 167 günde bu proje bitmiş olacaktı. Bu 5 
1/2 ay demektir. Projenin bir takvime bağlanması durumunda, bir haftada 
5 gün çalışıldığı ve bayram günlerinde çalışılmadığı varsayılmasıyla bu 
süre 7 1/2 ay olacaktır. Fakat gerçekte uygulama 15.02.1988 de başlayıp 
28.12.1988'de bitirilmiştir. Yani, 10 1/2 ay devam etmiştir. Aradaki fark 
sürekli çalışılmamasından ve gereğinde aynı zamanda birden fazla ekip 
çalıştırılmamasından   kaynaklanmaktadır. 

3- PEOJEDE YER ALAN BAŞLICA FAALİYETLER 

Bu projede yer alan başlıca faaliyetler şunlardır: 

1)   Düzenleme   Bölgesinin   Tesbit   Edilmesi 

Düzenleme bölgesi belediyelerin yaptığı uygulamalarda Belediye 
Encümeni kararı ile, Valiliklerin yaptırdığı uygulamalarda da İl İdare 
Kurulu'nun kararı ile tesbit edilir. Bu faaliyetler beş yıllık imar 
programları içinde yer alır. Ayrıca yöre halkının istekleri doğrultusundaki 
imar uygulamaları da ek imar programı hazırlanarak Belediye Meclisi'nin 
onayından sonra işleme konulabilir. Bu çalışmada örnek alınan Yalova 3. 
Bölge uygulaması Belediye Encümenince 13.07.1987 tarihinde 
kararlaştırılmış olan 21  ha'lık bir alandır. 

Düzenleme bölgesinin tesbit edilmesi ile ilgili çalışmaları kapsayan bu 
faaliyet için burada  15 günlük süre yeterli görülmüştür. 
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2) Uygulayıcıların    Görevlendirilmesi 

18.  maddeye göre imar planlarını  uygulayabilecek niteliğe haiz kurumlar, 

- Belediyeler 
- Bayındırlık İl Müdürlükleri 
- İller Bankası Teşkilatı 
- TKGM birimleri 
- Özel Sektör 
- Üniversiteler 

olup, bunlardan kamu kurumlan, hazırlanan bir protokol ile; özel sektör 
ise sözleşme ile işi ihale yoluyla almaktadırlar. Örnekteki uygulama 
15.02.1988 tarihinde KTÜ-Yalova Belediyesi arasında imzalanan bir 
protokolle başlatılmıştır. İhale işleri ve bu aradaki işlemlerin 15 gün sü-
receği tahmin edilmiştir. Bu süre içinde projeyi uygulayacak olan kurum 
bir avan proje     hazırlayarak faaliyet sürelerini tahminen belirler. 

3) Tapu   ve  Kadastro,   Kayıt,  Harita  ve  Belgelerin  Teinini 

Bölgeye ait Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü ile ilişki 
kurularak uygulamada yararlı olabilecek her türlü tapu kaydı; nirengi, 
poligon, nivelman değerleri; koordinat ve kot çizelgeleri; röper krokileri; 
malik ve yüzölçümü bilgileri temin edilir. Bu bilgilerin hepsinin işin bu 
safhasında alınması gerekli değildir. Ancak burada hepsi bir faaliyet 
içinde toplanmıştır. Tapu kayıtları usulen Tapu Sicil Müdürlüğü eleman-
ları tarafından çıkartılmaktadır. Bu işlemler uygulayıcı kurum eleman-
larınca yapılacak olursa daha erken bitirmek mümkün olabilir. Faaliyet 
süresi burada 30 gün olarak belirlenmiştir. Kadastro yapılmamış yerlerde 
imar uygulaması yapılması halinde projenin bu faaliyeti daha uzun bir 
süre   gerektirecektir. 

4) tmar   Planının   Teinin   Edilmesi 

İmar planını yapan müellif veya kurum, planı Belediye'ye vermiştir. 
Uygulayıcı kurum, uygulamanın kapsadığı alana isabet eden plan 
örneklerini temin eder. Burada 2 paftalık alan söz konusu olduğundan 
kopyaların çıkartılması da dikkate alınarak 2 günlük bir süre 
düşünülmüştür. 

5) Halihazır   Harita   ve   Bilgilerinin   Temini 

Uygulama bölgesinin halihazır haritası ile buna ait nirengi, nivelman 
koordinat, kot, röper krokisi ve kanava örnekleri 4. madde de belirtildiği 
şekilde temin edilir. Bu faaliyet için 3 gün düşünülmüştür. 
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6) Nirengi,   Poligon   ve   Sınır   Taşlarının   Hazırlanması 

Bu kalıcı işaretleme araçlarının yaklaşık sayısı belirlenerek hemen 
döktürülmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi halde işaretleme 
beton bloklarını beklemekten dolayı ilerde zaman kaybetmek söz konusu 
olabilir. Taşların dökümü ve donması için 30 günlük süre verilmiştir. 
Bunların bir kısmının, işin başında dökülmesi yetebilir. Ancak lüzumu 
olduğunda  mutlaka  hazır  bulunmaları  gerekir. 

7) Tadilatların   Plana   İşlenmesi 

İmar planı yapıldıktan sonra, Belediye tarafından yapılan fakat plana 
işlenmemiş olan tadilatlar varsa bunlar plana uygun şekilde işlenmelidir. 
Arazi çalışmaları sürerken bu iş de bir taraftan yürütülür. Bazan da buna 
hiç gerek olmayabilir. Burada 2 günlük bir süre verilmiştir. 

8) Nirengi   İstikşafı 

Kadastro ve Halihazır harita için kullanılan nirengiler, memleket nirengisi 
noktaları araştırılarak mevcutlar kullanılır duruma getirilir ve yeni 
noktaların yerleri keşfedilir. Bölgenin büyüklüğü dikkate alınarak buna 1 
gün   ayrılmıştır. 

9) Nirengi   Tesisi 

İhtiyaca yetecek nirengi sayısı ve yerleri belirlendikten sonra bunlar 
tesis edilerek zemin işaretleri dikilir. Burada nirengi ihyası yapılmış ve 
bunun için 2 gün verilmiştir. 

10) Nirengi   Ölçüsü 

Eski ve yeni nirengi noktalan birlikte ölçüye tabi tutulacak şekilde 
gerekli açı ve kenar ölçmeleri için 2 gün düşünülmüştür. 

11) Nirengi   Hesabı 

Nirengi hesabı ve dengeleme bilgisayarda yapılacağı dikkate alınarak 1 
gün  gerekli  görülmüştür. 

12) Poligon   istikşafı 

Arazi çalışmalarında keşif çok önemlidir. İlerdeki çalışmalarda zaman 
kaybını önler. Bölgede çalışmaya başladığında 6 poligon bulunabilmiştir. 
Buna 50 yeni nokta ilave edilmiştir. Bunun için 2 gün çalışılmıştır. 
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13) Poligon   Tesisi   Ye   Röperîeme 

Poligon istikşafından hemen sonra tesbit edilen yerlere nokta işaretleri 
tesis edilmiştir. Bir ekip günde 25 beton taşı dikebilmektedir. Ancak sert 
zeminlerde bu sayı azalabilmektedir. Bazen taş yerine galvanizli boru 
çakılmıştır. Bu nedenle bu faaliyet 3 günde bitirilmiştir. Nokta tesisinin 
ardından da röper krokisi  düzenlenmiştir. 

14) Poligon   Ölçüsü 

Poligon aç ıları  ve kenarlar ı  yönetmelik esaslarına göre ölçülür. 
Uygulamada 9 güzergâhta 60 doğrultu, 40 kenar ölçülmüş olup bu iş için 
3 günlük süre ayrılmıştır. 

15) Poligon   Hesabı 

Poligon Hesabı da bilgisayar yardımıyla yapılacağından, veri girilmesi, 
işlem ve çıktıların listelenmesi için 1 gün yeterli olmuştur. 

16) Halihazır   Haritanın   Revizyonu 

Halihazır haritaların kapsadığı alanlar gezilerek sonradan yapılmış zemin 
değişiklikleri paftalara işlenir. Bunun için mevcut ve tesis edilen nirengi 
ve poligonlardan yararlanılır. Örnekte 205 bina köşesi ve diğer detay 
ölçüleri için 2 gün yeterli olmuştur. 

17) Düzenleme   Haritasının   Hazırlanması 

Revizyonu yapılmış halihazır harita, kadastro haritası ve İmar planından 
çakıştırılarak düzenleme haritası hazırlanır. Bunun için 2 günlük süre 
yeterli   olmuştur. 

18) Düzenleme   Haritasının   Tasdiki 

Belediye Ercümeni kararı ile düzenleme haritası belediye başkanınca 
tasdik edilir. Süresi  1 gündür. 

19) Düzenlemeye   Giren   Parsellerin   Belirlenmesi 

Düzenleme sınırı geçirildikten sonra, düzenlemeye giren kadastro parsel-
leri belirlenir. Süresi 2 gündür. 

20) Tapu   Siciline   Şerh   Yerilmesi 

Düzenlemeye giren parsellerde düzenleme yapıldığı bir yazı ile Tapu Sicil 
Müdürlüğüne yazılarak şerh verilmesi sağlanır. Süresi  1 gündür. 
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21) imar   Adalarının   Çizimi 

Plandaki imar adaları, yol genişlikleri korunacak biçimde haritanın ölçe-
ğinde ve üzerinden ölçü alınabilecek hassasiyetle çizilir. Süresi:  1 gün. 

22) Ada   Aplikasyon   Krokilerinin   Düzenlenmesi 

Ölçekli çizilen adaların poligon noktalarından aplikasyonuna ve kontrollü 
ölçmelere esas olacak krokiler (kutupsal veya ortogonal yöntemle) 
hazırlanır. Günde 15 adet kroki düzenlenebileceği dikkate alınarak 2 gün 
süre   verilmiştir. 

23) Adaların   Aplikasyonu   ve   işaretleme 

Ada aplikasyonlarında arazi durumuna göre telsiz ve ulaşım aracı 
gereklidir. Uygulamada aplikasyonla birlikte işaretleme ve hemen rölöve 
ölçüsü de yapılabilir. Günde, bir ekip 30-40 köşeyi aplike ederek 
işaretleyebilir.  224 köşenin aplikasyonu için 6 gün süre verilmiştir. 

24) Adaların   Rölöve   Ölçüleri 

Rölöve ölçüleri için elektronik takeometre kullanılarak ölçüler de aletin 
data kollektörüne kaydedilmiştir. Günde 30-40 köşenin rölöve ölçüsü 
yapıldığı tesbit edilmiş ve 6 gün süre verilmiştir. Arazide ayrıca ölçü 
krokisi de düzenlenir. Arazi dönüşünde yapılan ölçülerin gözden 
geçirilerek  tertip  ve düzen  sağlanması  yararlı  olmaktadır. 

25) Pafta   Açılması 

Bu uygulama için bir adet astralon pafta düzenlenmiştir. İki kişilik bir 
koordinatoğraf ekibi günde 400 noktanın dökümünü yapabilmektedir. Bu 
iş için 3 gün yeterli olmaktadır. HAAG-STREIT AG koordinatoğrafı, harita 
ölçeğinde 0,04 mm duyarlıkta koordinat okumaya veya dökmeye imkân 
vermektedir. 

26) Kadastral   Sınırların   Parselasyon   Paftasına   Aktarılması 

Halihazır haritadan da yararlanılarak kadastral sınırlar imar parselasyon 
paftasına aktarılır.  Süre 2 gün. 

27) Düzenlemeye   Giren   Kadastro   Parsel   Alanlarının   Hesabı 
O    "^' 

Aktarılan sınırların oluşturduğu paftadan parsel alan4^fi;.vte'T|,|ar he-
saplanır. Bunun için planimetre kullanılabilir. Süre:   1  gü^^-'0^" 
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28) Alanların   Karşılaştırılması   ve   Ayırma   Çaplarının   Düzenlen 
mesi  

Hesaplanan alan ile tapudan alınan alanlar mukayese edilerek tecvizi 
aşan alanların hatasının giderilmesine çalışılır. Düzenlemeye kısmen giren 
parseller için ayırma çapları düzenlenerek Belediye Encümenince 
onaylanır. Süre: 2 gün. 

29) Tescil   Dışı   Yerlerin   Ölçülmesi 

Uygulama dolayısıyla tescil dışı olmaktan çıkarak tescile konu olan 
kapanmış yollar vd. yerler Belediye adına tescil edilmek üzere ölçülerek 
alanları hesaplanır. Süre: 2 gün. 

30) Tapu   Kayıtlarında   Belirtme   Yapılması 

Düzenlemeye tamamen giren parsellerle, kısmen giren parsellerin 
durumu Tapu Siciline şerh edilerek uygulamaya alındığı gösterilir. Süre: 1 
gün. 

31) Son   Kontroller 

Düzenlemeye giren parsellerin ve buraya kadar yapılan çalışmaların son 
bir kontrolü yapılarak diğer çalışmalara geçilir. Süre:  1 gün. 

32) tmar   Ada   Alanlarının   Hesabı 

İmar ada koordinat değerlerinden, ada alanları hesaplanarak, dağıtılacak 
parsel büyüklüğü belirlenip, parselasyon için hazırlık yapılır.  Süre:  1 gün. 

33) Özet   ye   Denge   Cetvellerinin   Doldurulması 

Özet ve denge cetvellerinde yer alacak bilgiler (îmar adası, poligon, ka-
dastro parseli köşe koordinatları; yüzölçümü bilgileri) bilgisayara girile-
rek özel listeler halinde çıktıları almır. Süresi:  1 gün. 

34) DOPO Hesabı 

Düzenleme ortaklık payı oranı bilgisayar yardımıyla hesaplanır. Buna 
göre de tahsis alanları her parsel için bulunur. Süresi: 1 gün. 

35) îmar   Parsellerinin   Teşkili   ve   Dağıtımı 

İmar şartlarına uygun parseller üretilerek malikler adına uygun şekilde 
adalara dağıtılır. Günde 10 adanın dağıtımını yapılabilir. Bu iş için toplam 
3  gün  yeterli görülmüştür. 
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36) Parsel   Köşe   Koordinatlarının   Hesabı,   Ada,   ve   Parsellerin   Nu 
maralanmas ı  

Günde 8 adanın işlemi tamamlandığı görüldüğünden bu iş için 4 gün 
ayrılmıştır. 

37) Parsel   Alanlarının   Hesabı   ve   Dengeleme 

İmar parsellerinin alanı koordinatlardan bulunarak ada alanı ile denge-
leme yapılır. Süresi:  1 gündür. 

38) Parselasyon   Planının   Onayı 

Parselasyon planı Belediye Encümenince onaylanır. Süresi:  1  gündür. 

39) Askı   tlanı 

Resmi askı süresi 30 gündür. Bu süre içinde itirazlar yapılır. 

4©)   İtirazların   İncelenmesi   ve   Planın   Kesinleşmesi 

Yapılan itirazlar incelenerek sonuç ilgililere duyurulur ve plan ke-
sinleştirilir. Süresi  15 gün olarak kabul edilmiştir. 

41) Parselasyon   Planının   Araziye   Aplikasyonu   ve      Parsel      Sınır 
larının    İşaretlenmesi 

Bir günde bir ekiple (1  operatör,  1 reflektörcü,  1  işçi) arızalı arazide 45- 
50, açık arazide 60-70 noktanın aplikasyonu yapılabilir. Bu iş için ulaşım 
aracı gereklidir. Günde 8-10 litre benzin sarfedilir ama hem süratli hem 
de  kolay  iş  yapılmış olur.  İşaretlemede  ise  2 kişi günde  50  adet beton 
blok  yerleştirebilmektedir.  Ahşap  kazıkla  işaretleme  yapmak sakıncalıdır. 
Bunlar kolayca sökülebilmektedir. Bu iş için yeterli süre 4 gün olarak 
alınmıştır. 

42) Planların   Kadastro   Müdürlüğüne   Devredilmesi 

Aplikasyonu yapılan planlar Kadastro Müdürlüğüne devredilir. Süresi: 1 
gündür. 

43) Kadastro   Teşkilatınca   Kontrol 

Sonuçları teslim aldıktan sonra, Kadastro Müdürlüğü Elemanları yapımcı 
kurumun elemanlarının nezaretinde büro ve gerekli gördükleri 
noktalardan arazi kontrolleri yaparlar.  Süresi 3  gün alınmıştır. 
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44)   Tescil 

İşlemi  tamamlanan parseller Tapu  Kütüğüne  tescil edilerek eski  tapular 
hükümsüz sayılıp arşi¥e kaldırılır. Süresi 6 gün olarak alınmıştır. 

4- PBÖJENÎM ÇUBUK DİYAGRAMI YÖNTEMİ İLE PLANLANMASI 

Gannt şeması adı verilen çubak diyagramları yöntemi de basit bir proje 
planlama yöntemidir. Çok sayıda faaliyeti olmayan projelere uygulanır. 
Burada, faaliyetlerin tamamı bir arada ve zaman periyotlarına uy-
durulmuş olarak sıralanır (Şema 2). 

 

Gannt şemasında faaliyetlerin süreleri ve birbirleriyle olan ilişkileri 
korunarak çizim yapıldığından projenin bir takvime bağlanması müm-
kündür. Örneğin, buradaki uygulamada işe ihalenin bitimi ve protokolün 
imza tarihi olan 15 Şubat 1988'de başlanmıştır. Bundan önceki iki faali-
yet yapımcı kurumla ilgili olmadığından dışarıda bırakılmıştır. Haftada 5 
gün ve bayram günleri çıkartıldığı takdirde projenin 171 günde yani 2 
Ekint'de bitmesi gerekirdi. Ancak, sürekli çalışılm^diğı için proje 26 
Arakk'ta  sona ermiştir. 

Bu şemada, başlangıç noktasından son noktaya kadar devam eden bir çok 
yol vardır. Bunlardan kesintisiz ve en uzun süreli olanı kritik yoldur. 
Kritik yol üzerindeki faaliyetlere kritik faaliyetler denir. Bunlar kalın 
çizgilerle gösterilmiş olan; 
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(1,2,3,8,9,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 
32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44) 

numaralı faaliyetlerdir. Projenin uygulandığı süre içinde yöneticinin 
bütün dikkati bu faaliyetler üzerinde toplanmalıdır. Bunlardan herhangi 
birinin bir süre gecikmesi halinde proje o kadar geç tamamlanacaktır. 
Tersine, birisi kısalacak olursa projenin toplam süresi de en çok faaliyetin 
süresi kadar olmak üzere bir miktar azalacaktır. 

Uygulamada prensip olarak süresi bir gün olan faaliyetleri kısaltmak 
tavsiye edilmez. Ancak duruma göre bir günde ardarda gelen iki iş 
yapabileceklerse bu denenebilir. Süre kısalması istenirse uzun süreli ve 
maliyet artışı en az olabilecek faaliyetlerde yapılır. Süresi yasalarda 
belirtilen faaliyetlere (örneğin, askı ilanı süresi gibi..) dokunulmaz. 

Çubuk diyagramları, proje yöneticisine, projenin genel akışını izlemede, 
herhangi bir safhada değerlendirme ve karar vermede kolaylık sağlar. 
Takvime göre planın işleyip işlemediği, gecikme ve ilerleme olup olmadığı 
anında görülebilir. Kısacası bu, plancının başlangıçtan sona doğru gideceği 
yolları gösteren zaman ölçekli bir harita gibidir. 

5- CPM-PERT YÖNTEMİNE GÖRE PLANLAMA 

CPM-PERT Yönteminde proje faaliyetleri oklarla gösterilmiştir. Okların 
yönüne göre üstüne faaliyetin adı veya sembolü, altına ise süresi yazılır. 
Bir faaliyet okunun büyüklüğü değil, yönü önemlidir. Bu da okun iki 
ucundaki dairelerle gösterilen olay(düğüm) noktalarına yazılan nu-
maralarla belirlenir. Okun yönüne göre geri noktaya kuyruk olayı (i); ileri 
noktayada uç olayı (j) denir. Bir Aij faaliyetinde daima (i < j) dir ve bu 
okun yönünü belirler. Bu faaliyetin süresi tij dir. Süresi olmayan fa-
aliyetlere "kukla faaliyet" adı verilir ve bunlar projede kesik çizgilerle 
gösterilir. Her "kuyruk olayı noktasında bir faaliyetin en erken başlama 
(Eb) ve en geç başlama (Gb) zamanı, her uç olayı noktasında da en erken 
tamamlama (Et) ve en geç tamamlama (Gt) zamanı yazılır (Şekil 1). En 
erken başlama ve en geç başlama zamanlan aynı olan olay noktalarını 
belirlediği faaliyetleri kapsayan (kukla faaliyetler dahil) yol kritik yol, Bu 
yol üzerindeki faaliyetler de kritik faaliyetlerdir. Kritik faaliyetler için 
Gannt şemasında söylenenler burada da geçerlidir. 
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Gannt ve CPM-PERT şemalarında kritik olmayan yollar üzerindeki 
faaliyetlerde bolluklar vardır. Bir faaliyet için toplam bolluk, 

TB = Gt - (Eb + tij) 

bağıntısıyla hesaplanan değerdir. Örneğin, (Şema 3)'deki 2-10 faaliyetinin 
serbest bolluğu [70 - (30+2) = 38] gündür. Bu şu demektir: bu faaliyet 
projenin başlangıcından itibaren 30. günde başlarsa ve verilen sürede 
tamamlanırsa bundan sonraki bir faaliyetin başlayabilmesi için 38 gün 
daha beklemek gerekecektir. Yani 38 gün bolluğu vardır. Bir projede bu 
çeşit serbest bolluklar sürenin başında, sonunda veya her iki tarafında da 
kullanılabilir. İyi bir proje yöneticisi bu bolluğu başlangıçta kullanmaz. 
Çünkü bu takdirde, bunu izleyen faaliyetler de kritik olur ve bunlardaki 
en ufak gecikme proje süresini etkiler. Bu nedenle, önce işi bitirip sonra 
beklemek  daha  yararlıdır. 

6- PROJE FAALİYETLERİNİN ve TOPLAM PROJENİN MALİYETİ 

Projenin toplam maliyetinin bulunması için teker teker her bir faaliyetin 
maliyetinin hesaplanması ve bunların kısaltılması imkânı olduğu takdirde 
birim kısalmaya karşılık maliyetin artış miktarı hesaplanarak çizelgeler 
yazılmalıdır.  Her bir faaliyetin  birim  maliyetinin  hesabında; 

- Harcanan  malzeme giderleri 
- Ulaşım ve akaryakıt giderleri, 
- İşgücü  giderleri 

dikkate   alınır.   Burada,  şantiyenin  günlük  masrafları   hesaba  katılmamıştır. 

Birim fiatlar her yıl değişebileceğinden ilgili kurumlar bunları tesbit 
ederek listeler halinde yayınlarlar. Örneğin, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası'nın hazırladığı "Tescile Konu Haritaların Yapımında 
Birim Fiatlar" ile İller Bankası'nın yılda iki kez yayınladığı "Halihazır Harita 
Alımı Birim Fiatları" gibi. 

TMMOB - HKMO tarafından yayınlanan "Tescile ve Tasdike Konu Olan Harita 
ve Planların 199111. Yarı Yılı Birim Fiatları" örnek alınarak yukarıdaki 
projenin maliyeti (Çizelge l)'de gösterildiği gibi hesaplanmıştır. Bu 
hesaba yılın ikinci yarısı için geçerli fark eklenmiştir. 

Buna göre, imar uygulamaları  için verilen pozlar 501 - 519 No'lu 
pozlardır. Eğer, revizyon ölçüsü de yapılması gerekli oluyorsa buna 520 -
527 No'lu pozlar da eklenmelidir. 

Maliyet hesaplan projede yer alan faaliyetlerden hareketle yapılacak 
olursa (Çizelge 2)'deki değerler elde edilir. 
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Çizelge 2:  Maliyetlerin Proje Faaliyetleri  Bazında Hesaplanması 
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Bu iki tablo birlikte incelendiğinde, yukarıdaki projenin toplam maliyeti 
poz birim fiatlarına göre 150 132 006 TL, ayrıntılı hesaplar sonunda ise 
40 915 203 TL olarak hesaplandığı görülür. Bu iki hesap arasında büyük 
bir fark olduğu hemen dikkati çekmektedir. Bunun, birim fiatlarm 
isabetsiz olduğu anlamına geldiğini söylemek imkansızdır. Çünkü, önemli 
bir yekûn teşkil eden vergi ve sigorta giderleri, kira, ulaşım, çalışanların 
iaşe bedelleri, beklenmeyen gecikmelerin doğurduğu giderler ve her 
projede farklı nitelik ve nicelikte ortaya çıkabilecek önceden 
kestirilemeyen giderler de dikkate alınacak olursa bu iki hesap 
sonucunun birbirine yaklaşacağı muhakkaktır. Birim fiatların 
belirlenmesinde, eşdeğer süre ve emek gerektiren diğer mühendislik 
projelerinin ihale bedelleri ile de karşılaştırma yapılması ve onların 
standartlarının altında kahnmaması meslek onurunun korunması 
bakımından gereklidir. Zira, bugün artık harita mühendisliği hizmetleri, 
üretilen haritanın ölçeği gibi küçümsenilecek boyut ve düşünceyi çoktan 
aşmış bulunmaktadır. Yalnız, burada -bilhassa özel sektörde- haritacı 
teknik eleman çalıştıran kurum yöneticilerinin önemli bir sorumluluğu 
vardır. Bu da, çalıştırdıkları elemanlara verdikleri ücretlerin oda birim 
fiatlarmın altında olup olmamasıdır. İhale hesaplan yapılırken dikkate 
alınan birim fiatların denetimi yapılabiliyormu? Bu denetimi Oda 
yönetimi  yapamıyorsa Odanın  birim  fiat listesi,  bir tavsiye  niteliğinden 
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öteye geçemez. Unutulmamalıdır ki düşük ücretle haritacı  teknik 
elemanların çalıştırılması müteahhitlere de bir kazanç sağlamaz. Bu ancak 
mesleğin  onurunu  zedeler. 

SONUÇ 

İmar uygulamas ı ,  uzmanlık gerektiren bir konudur. Dolayısıyla, 
uygulamayı  yapacak ekibin iş  akışını  teknik, hukuki ve bürokratik 
işlemleri çok iyi bilmesi gerekir. Proje çalışmaları sırasında, işlemler 
durmaksızın ard arda birbirini takip etmelidir. Uygulamalar, çalışma 
şartlarının denetim altına alınabilmesi için bölge bazında yapılmaktadır. 
Fakat, ayrı zaman diliminde oluşturulan ve birbiriyle doğrudan ilişkili 
olan ekipler farklı bölgelerde uygulamalar yapabilirler. Bu nedenle, ekip 
içinde yapılacak iş organizasyonu ile çalışmalara tüm bölgelerde süreklilik 
kazandırılabilir. Proje planlaması ile işlerin en kısa zamanda ve mevcut 
kapasite ile optimum süre ve maliyetle tamamlanması amaçlanır. Bu 
nedenle, bilhassa Devlet ihalelerinde verilen taban fiatların altında fiat 
kırarak ve yine de kar düşüncesiyle ihaleyi alabilmek ancak, alınacak 
ihalenin en ucuza ve en kısa zamanda nasıl bitirileceğinin bilinmesiyle 
mümkündür. Burada da yine aynı şekilde proje planlama teknikleri ve 
stratejileri  kullanılarak uygun  sonuca gidilebilir. 

İmar uygulamasını ihale edecek kurumlar da, metrekare birim fiatını 
daha objektif tesbit edebilmek için projenin iş akışına uygun şekilde proje 
planlaması   tekniklerini   uygulamalıdırlar. 

Bilindiği gibi imar uygulamasına beş yıllık imar uygulama programlarında 
karar verilir. Bu planda hangi bölgelerde ve hangi süre için imar 
uygulaması yapılacağı belirtilir. Burada yapılacak süre tahminlerinin 
gerçekçi olabilmesi için, başka bir deyişle, bir sonraki beş yıllık imar 
uygulama planına taşmaması  için proje planlaması  yapılması  ve 
uygulanması   gerekir. 

Proje planlaması ile, imar uygulamaları gibi uzun işlem adımları olan bir 
projede, çalışmaların her bir aşamasında çıkabilecek sorunları ve bunların 
çözümü  için gerekli tedbirleri görmek ve uygulamak mümkündür. 

Bu çalışmada, gerçek bir model üzerinde bir imar uygulama projesinin 
minimum maloluş fiatı hesaplanmış ve ayrıntılı hesaplarla mukayese 
edilmiştir. Böylece, ihaleye girecek firmaların fiat kırarken, burada 
yapılan hesaplardan faydalanabilecekleri ümidiyle, verecekleri kararlara 
ışık   tutulmak  istenmiştir. 

İhale aşamasında daha objektif bir karar verebilmek için, ihale öncesinde 
arazi yüzeyi çok iyi analiz edilmelidir. Özellikle, topoğrafik durum, bitki 
örtüsü, bina durumu, araziye ulaşım ve arazide dolaşım şartları, kadastro 
parsellerinin sayısı, rayiç değerleri ve hisselilik durumu araştırılarak 
öğrenilmelidir.    Arazi    koordinatları    ile    çalışılacağı    dikkate    alınarak 
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