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Bu dünyada bir nesneye yanar içim göynür özüm
Yiğit İken ölenlere gök ekini biçmiş gibi.

YUNUS EMRE

Dr. ÖMER CENANIN ARDINDAN,

Geride yaşlı ve genç mesaî arkadaşlarını büyük bir şaşkınlık ve
keder içinde bırakarak vakitsiz gittin.

Kutsal saydığımız bir amaç için birlikte yola çıkmıştık. Bizlere
dayanışmanın en temiz en samimi ve güçlü örneklerini verdin. Say-
gıda örnektin, sevgide örnektin. Her kötülüğe arkadaş  için siper
olur, her iyiliğin önünü açardın. Fedakârlığı  görev bilirdin. On par-
mağında on hüner vardı.  Çalışkandın, zeki  idin ve çok bilgili  idin.
Kolumuz, 'kanadımızdin. Amacımıza sensiz gitmeye çalışmak çok güç.
Başladığın eserleri kutsal bir görev bilip tamamlamaya çalışacağız.
Fakat bıraktığın boşluğun dolması bilmem mümkün olacak mı?

Seni birkaç sözle anlatmak ne mümkün. AUah seni sevenlere
sabır, sana da bof rahmet eylesin.

Doçent Dr. Ahmet AKSOY



İSTANBUL'DA YERALTİ
HATLARİ KADASTROSU

Özhan A Y S E V (*)

Bütün  canlılarda  ve  özellikle  insanlarda  doğuştan  mevcut  olan  toplu
yaşama istek ve eğilimi yüzyıllar boyunca kentleşme ve şehirleşmeyi oluş--
turagelmiş  ve daha iyi ve daha güzele ulaşma çabası günümüzde «şehir-
cilik»  dîye  adlandırılan  bilimsel  araştırma  konusunu  ortaya  çıkarmıştır.
Önceleri tabiatın dış tesirlerinden korunma gayesiyle doğan barınak imajı,
zamanla; ihtiyaçların artmadı ve düşünme ve haya! gücünün itmesiyle tabiata
üstün gelme eğilimi kamçılanan insanlar devamlı olarak daha rahat yaşama
imkânları  aramışlar  ve  çözümü;  elbirliğinin  kolaylaştırdığı  şehirleşmede
bulmuşlardır.  Ne  var  ki  son  50  -  60  yıldan  bu  yana  vaki olan hızlı
şehirleşmede  kendi  istek  ve  eğilimlerinden  doğan  ihtiyaçların  artışı
karşısında  şehircilik  gereklerini  yeteri  kadar  ve  zamanında  yerine
getirmekle  ihmal  gösteren  şehirliler  günümüze,  devasa  şehircilik
problemleri  aktarmış  bulunuyorlar.  Bir  süredenberi  bilinen  ve  ortaya
konan  «modern  şehircilik  metodlarının  vazgeçilmez  zorunlulukları  50-60
yıldan  daha  yaşlı  şehirlerde  idarecilik  çözümü  oldukça  güç  problemler
karşısında  bırakmaktadır.  Özellikle  az  gelişmiş  ülkelerde;  gerek  az  geliş-
mişliği  doğuran  geçmiş  yıllardaki  ihmal  oranının  büyüklüğü  ve  gerekse
büyümüş  olan  problemleri  çözmek  için  ayrılabilen  gücün  azlığı  bu  gibi
ülkelerin  şehirlerinde  çözümü  daha  da  uzaklaştırmaktadır.  Böylece  mut-
luluğu  şehirleşmede  arayan  insanların  büyük  çoğunluğu  20.  asrın  mut-
suzlar ordusunu  meydana  getirmektedir.

Hızlı  bir  yaşam ve çoğalma dönemi olan 20. asrın ikinci  yarısında
insanlar diğer yaşam faktörlerinde de olduğu gibi birinci yarıdakinden
çok daha fazla ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enerji gereçleri  î le suya ih-
tiyaç duymaktadır.  Bu gereçlerin( üretimi, konumuzun dışında, olduğu
için  bir yana  bırakırsak)   tüketiciye yani   şehir  halkına  sunulması   mut-

(ft)    Î.E.I'.T.  Umum Müdürlüğü Harita-Kaciastro  ve  Plânlama Dairesi Müdürü
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Kurumlararas!  bir koordinasyon  arılaşmasının varlığı   hiçbir an!am  taşı
mamaktadır..............

Buraya kadar belirttiğimiz problemler; geiişmiş, az gelişmiş veya geri
kalmış  ülkeler  şehirleri  için  az  veya  çok  oranda  var  olan  ve  çözüm
bekleyen problemlerdir. Ancak yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi;
şehirlerin kuruluş dönemleri, şehircilik prensiplerine eğilinme oranı, teknik,
fikri  ve  malî  güç  faktörleri  ile  bağıntılı  ofarak  çözüm  güç  veya  kolay
olacaktır.

Dünyanın en eski, en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İs-
tanbul  da  diğer  birçok  konuda  olduğu  gibi  bu  konuda  da  çözümü  güç
problemlerle karşı karşıya hatta içice olan bir şehirdir.

1923 yılında 150 km2 alan üzerine yerleşmiş 100 000 konutta yaşayan
600 000 insana .karşılık bu gün ki İstanbof şehri metropolitan alanla birlikte
827 km2 ye yayılmış yani 5-6 kat büyümüştür. Konut adedi (Endüstriyel v.s.
binalarla birlikte) 700.000 e nüfus ise 4.000.000 a ulaşmıştır.

Ancak  bu  yayılma  ve büyüme  şehircilik    prensiplerinden  mahrum olarak
meydana    gelmiştir.    Şöyleki;    şehrin    tamamının haritası ancak 1961

yılından bu yana sarfedilen çabalarla tamamlanmaya çalışılmaktadır. 1965
yılından beri nazım imâr plân çalışmaları sürdürülmekte ise de tatbikat

plânlan hakkında henüz olumlu bir şey söylenememektedir.
Ana problem budur. Henüz 1/500 - 1/1000 ölçekli halihazır haritası ve

imar tatbikat plânı bulunmayan bir şehirde yerüstü durumu dahi bilinmezken
yeraltı tesisleri nasıl planlanabilir. Fakat Belediye hizmetinin du-ramıyacağı
açısından  bakılarak binlerce     kilometrelik  tesis    yeraltında uzanmaktadır.
Çeşitli Kurumlara ait olan bu hatların plânlan ise hatlar/ döşeyen veya
zaman azman muhtelif vesilelerle karinelere dayanarak açan ve sayılan çok
sınırlı olan ustaların hafızasındadır. Bu hafıza - plânlar ise tabiatiyîe
kişilerin hizmet süreleri ile sınırlıdır. Yani şahısla kaimdir. Kaldı ki
sistemlerin şahısların hafızalarında varolabildiğim kabul etmek toplum için
bir handikaptır. Ancak bu hafıza-pîânlara ilâveten mevzii ve münferit de olsa
bazı plânlarin bulunabilmesi, daha fazla gecikmeden tedbir alınmadığı taktirde
ilerisi için ümit verici addedilebilir.
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İSTANBUL'DAKİ  YERALTI  HATLARI ÖLÇMELERİNİN GiNEL
DURUMU: _______________________________

Şehirde yeraltı  hatları  ile  hizmet veren başlıca Kamu Kuruluştan
olarak İstanbul  Elektrik  Tramvay ve Tünel  İşletmeleri  Genel  Müdürlüğü,
istanbul  Belediyesi  Mecralar  Müdürlüğü,  PTT  Genel  Müdürlüğü  Telefon
Başmüdürlüğü anılabilir.

Bu kurumların halen hizmette bulunan hatlarının uzunluğu yaklaşık
olarak şöyledir :

Elektrik iletim şebekesi .......................6 000 km.
............................................................................■   -■      (Kısmen  havai
hat>                  .....................................................—

Havagazı şebekesi             ...........         ; 475 km.
Su Şebekesi 1 750 km.

?İI~!ZÎ^ .               945 km.

Toplam (Telefon hariç) 9 170

-       -  Bu şebekelerin hitabettiği abone sayısı  İse: = .

Elektrik abonesi 1000 000
Havagazı

abonesi    ■ - ■ - ■ - • ■ ■ ■ • ■ = - ; ■ ■ ■ ; - - — - - - ; : ■ ■ ; ■ - - ■ - 34 000

... ......Su-abonesi - . .....•      .--..-. 260.000
Telefon abonesi 155 000

Toplam 1 449 00G
civarındadır.

Şehir  yollarında çok sık  rastlanan kazılarda  görülen kesif  ve fakat
sistemsiz yerleştirilmiş  yeraltı  hatlarının yukarıdaki sayısal Özeti  konu-
mun cesametini belirtmek için yeterli bir ön fikir vermektedir sanırım.

Kaldı ki hızlı  bir  yapı veya faaliyetinin ve nüfus artışının yanında
yılda 30-40 bin elektrik, 18 bin su 20 bin telefon abonesinin ilâve edildiği,
mahdut  bir  sahaya  inhisar  eden  havagazı  şebekesinin  tabi  gaza  dönüş-
türülerek  şehrin  tamamına  teşmil  edilmesine  yönelir.diği,  kanalizasyon
şebekesinin büyük çapta tevsi edilmekte olduğu, metro çalışmalarının ei-
le  tutulur  safhaya intikâl  etmiş  radyo-televizyon ve akaryakıt  boru hat-
larının yeraltında önemli  miktarda  yer  işgal  etmeğe yönelmiş  bulunduğu
gözönüne alınırsa yeraltı  hatlarına sahip bulunan kurumları  yakın gele-
cekte ne kadar büyük problemlerin  beklediği  daha  iyi  anlaşılır.
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-■-.-.....Sözünü- ettiğimiz- -yeraltı- hatlanyhEr-frrzmetTreren kurumların bu hat
larla ilgili çalışma düzenleri hakkında yapılan ön incelemede gene! olarak
şu ortak hususlar tesbit edilebilmiştir.

1 —  Kurumlar  hizmet  sahalarını   içine alan  büyük ölçekli   (1/500
1/1000) haritalara sahip değildir.

2 — Dağınık ve birbiriyle kenarlaşma durumu olmayan veya çok az
olan az sayıda ve çeşitli ölçeklerde  (Nadiren  1/500-1/1000 çoğunlukla
1/2000,  1/4000,  1/5000,  1/10000,  1/25000) mevzii ve çok defa  koordi
nat sistemine dayanmayan ve hatta gerçek anlamda ne topoğrafik ne de
kadastral vasfı  bulunmayan  haritalar üzerine işlenmiş plânlar veya  kro
kilerle iktifa edilmektedir.  Bu plân veya  krokiler üzerinde nokta  hassa-

■-.-. siyeti aranmamaktadır. - ..........

Çünkü  çeşitli  yetersizlikleri""  yanında,'çalıştırılan  elemanların  uygun
evsafta teknik eleman olmasına dikkat edilmemiş olup bu yetersiz evsaf-
taki  elemanlar  kıdem, yetki  ve fonksiyon kazanmışlardır.  Böylece bu
plân be krokilerde 10-200 m nokta hatalarına pek çok rastlanmamakta-
dır.  Aynı  yetersizlikteki  elemanların  aplikasyon  kabiliyeti  olmayan  bu
plânları  zemine  tatbik  etmeye yeltenmeleri  neticesi  yollarda  gerekli  olan
yerlerden başka yerlerde fuzulî kazılar yapılmaktadır, işte şehir yolların-
da görülen  tahribatın ana sebeplerinden birisi budur.

3 — Daha acı bir doküman tipi konuşmamızın başında ifade ettiği-
miz hafıza-plânlardır. Bilen kişi ve hatta müneccim gözüyle görülmek ve
el üstünde tutulmak mecburiyetinde kalınan yeraltı  hattını  döşeyen es-
kimiş ustalar, hafızalarından medet beklenen merciler haline gelmişlerdir.
Ne varki zaman bu şahısları değiştirmekte ve bunun neticesi daha eski
hatlar bilinmez duruma gelmektedir. Öyle ki evvelce herhangi bir sebeple
hizmet  dışı  bırakılmış  bir  yeraltı  hattı  seneler  sonra  tesadüfi  olarak
ortaya   çıkmakta   ve   işletmecileri   şaşırmaktadır.

BÜ bölümde özet  olarak  şunu söyleyebiliriz,  yeraltına  milyonlarca
liralık  yatırım yapmış  bulunan Kurumlar bu meblağın yüzde hatta binde
birini,  hatların  yaşatılması  için  tahsis  etmeyi  önemsememişler  ve  ihmal
etmişlerdir. Bir şehirdeki binlerce binadan veya tesisten bir tekine yatı-
rılan bir kaç milyon lira, şehrin tamamını ihtiva  eden  ve fakat birkaç m'
hacimli  dolaplarda muhafaza edilmesi  sebebile  gösterişi  olmayan ve har-
cıalemlik  vasfı  bulunmayan  ve  hatta  «kâğıt  parçası»  diye  tarif  edilerek
küçümsenen  harita  ve plânlardan esirgenegelmiştir.
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GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ DURUMA KİSA BİR BAKIŞ:

Ancak memleketimiz açısından fazla karamsar olmayı bertaraf etmek
üzere ilâve etmek isterim. Yukarda izaha çalışılan durumda memleketi-
miz yalnız değildir. Dünyanın birçok ülkesinde aynı üzücü durumun için-
dedir.  Hatta Avrupa'nın gelişmiş  ülkeleri  dahi son 50-60 yıldan beri
aynı  problemler  karşısında zaman zaman mağlûp olarak  mücadele ede-
geîmektedir.

Buna örnek olmak üzere birkaç yetkili  ve tecrübe devresi  geçirmiş
Avrupa müellifin 1972 yılındaki kanaatlarıni bilgilerinize sunmak faydalı
olacaktır.

İsviçreli J. Friedli Bern şehri hakkında;

«Yerattt hatlarının doğru konumlan hakkında evvelden yeter âere--
cede dikkatli-davranıfdıgı söylenemez. Birçok yerler bugün dahi aynı du-

rumdadır. Şehrin herhangi bir bölgesindeki yol ve meydanlarda kazı iş-
lerinin yapılmasına alışılmıştır. Kamu toprağının altı karışık ve şaşırtıcı

bir görünüm arz eder.»

İsviçreli  Emil  Bachman; «Yeraltı  hatlarının doğru konumu ile  ön-
celeri hiç ilgilenilmiyordu. Bir şehirdeki, yeraltı hatlarının kıymetinin yüz-
lerce milyonu bulduğu düşünülürse, o zaman bu kıymetlerin doğru kayıt-
larına bu derece az dikkat gösterilmesine şaşmak gerekir.»

Yine İsviçreli  W.  Schmidiin;  «Bütün ilgililer  hat  kadastrosunu çok
faydalı görmekte ve onsuz bir şey yapmak istememektedirler.»

Polonyalı W. Klopocinski;  «II.  Dünya Savaşında % 85 i yıkılan Var-
şova modern bir şehir olarak yeniden imar edilmiştir. Ancak şehrin imarı
ve  yolların  yapımı,  ölçü  tekniğinin  gelişmesinden  daha  hızlı  olmuştur.
Öyle ki ikmal hatları ölçülmeden yerleştirilmiş ve bundan dolayı geçgile-
rin mahalli gidişi projeyle uyuşmaz duruma gelmiştir.»

Çekoslovak F. Calek; «Yeraltı hatları, Bütün iskân maliyetinin en az
% 30 una tekabül eder. Ayrıca sınırlı  ömürleri,  sık sık tamir ve pahalı
bakıma ihtiyaç gösterir.  Şehirlerin artan imar ve tadilâtı,  modern şehir
trafik  sistemlerinin  çözümü ile  yeraltı  hatlarının esaslı  dokümanlarına
olan ihtiyaç gitgide şiddetlenmektedir.»  demektedirler.  Daha pek çoklar;
eklenebilecek olan bu örneklerde görülmektedir ki gelişmiş Avrupa şehir-
leri problemi ortaya koymuşlar ve üzerine eğilmişlerdir. Şöyle ki; isviçre-
de : Basel, Riehen ve Bettingen şehirlerinde 1913,   Tausanne'da 1908 de
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hat kadastrosuna başlanmış ve 1950 lerde bitirilmiştir. Bern'de 1954 de
__b9iianrnış_oiyg___geni.ş_bjr_.jörgy_tle_A974_^

30-100.000 nüfuslu diğer şehirlerde de çalışmalara başlanmış bulunmakta
dır......... -.......................... . ..,

Almanya'da 11.9.1938 tarihinde Alman Belediyeler  Kongresi  «Kamu
yollarındaki çalışmalara ait esaslar»ı  tesbit etmiş  ve bilahire Federal Al-
manya  Hükümeti  konunun  çözümü  hakkında  16.12.Î960  tarihinde  bir
kararname çıkarmıştır.

Varşova'da  (Polonya)  ilk  hat  kadastrosu  1881-1925  de  II.  Dünya
Savaşından sonra da ikinci defa olarak yapılmıştır. Halen digital siste-
me dönüştürme çalışmaları yapılmaktadır.

Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya, Hollanda, İsveç, __.
İngiltere ve Doğu Almanya'da- yeraltı-kadastrosu-çalışmalarında    büyük
mesafe katletmişlerdir.

Gelişmiş  ülkelerdeki açıklamadan sonra İstanbul'daki duruma tek-
rar dönmeden şunu söylemeliyim. Konuyu «Türkiye'de yeraltı  hatları  Ka-
dastrosu» olarak işlemek isterdim. Fakat Memleketimizin İstanbul dışın-
daki şehirleri hakkında söylenecek şey o kadar azdı ki inceleme konusu-
nu suni olarak genişletmiş olmamayı doğru buldum. Öyle ki; Ankara ve
İzmir dahil İstanbul dışındaki şehirlerimiz asgari teşkilat merhalesini he-
nüz aşmış değillerdir. Fakat böylece İstanbul'daki baz teşkilat üzerine ku-
rulması  mümkün olabilecek sistem diğer  şehirlerimize de örnek olabile
çektir.

YERALTİ  KADASTROSUNUN DAYANMASI GEREKEN TEMEL
FAKTÖRLERİN DURUMU

Bu faktörleri 4 bölümde mütalaa edebiliriz.

1—.  Kurumsal veya  Kurumlar arası  ortak temayülleri     birleştiren
İdari ve dolayısıyle. mali prensip kararı

2— Topoğrafik şehir halihazır haritası

3— İmar plânları

4—■ Kadastro haritaları

1 — Yeraltı hatları ile ilgili kurumların çoğunda konu ortaya at ı l -
mış sayılabilir.
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Bu  kurumlar  kendi' yeraltı   şebeklerinin  konum i s' r    ermediklerin.
-—ve brhTTeierr^iem-ö^me-^e-ptâokıma-çaUşmaları yaprask^r -şef ektiğin t ka
bul etme istikâmetinde küçümsenemiyecek ölçüde aşarrö göstermişler ve
ilk adım olarak Harita - Kadastro teknik efemam çalışurrrs fikrîni benim
semişlerdir. Sular İdaresi giderek bir Harita Dairesi ku'—c/s ve evvelce
yapılmış münferit dokümanları  toplamaya girişmiştir. Mecralar Müdürlü
ğü,  1/2000 ölçekli  panoramik  sayılabilecek, aplikasyon  kabiliyeti  olma
yan plânların kifayetsizliği karşısında hiç değilse daha büyük ölçekli ha
rita kullanma gereğini  benimsemiş ve çözüm aramaya g.ir.şrr.iştir. PTT.
de de kısmen  mavzii  kroki - plânlar ve kısmen panorarr A plânlar yaptl-
.1    makta, ayrıca büyük ölçekli  harita  ihtiyacı  hissedilmiş    bulunmaktadır.
Konunun.bir an evvel bir çözüme kavuşturulması ihtiyacını yakından his
seden  İ.E.T.T. Genel  Müdürlüğü  ilk olarak kendi açısından acil     tedbir
__4İmak,kaiarjjiLJ/^rni^^-^.^Zl^YlUn^-JJâü4-!1." Kadastro - P^an  Dairesini
E f^ f cu rmö^ biüköriudaktnçalışımalarını konuşmanın son
"T"L '̂5ofüTmu7fde~Tdefâyîî"'"öîâTâl̂ s'ö'nlcâğTTTîr""^-        : ~. ' "

2 — İstanbul'un büyük ölçekli .topoğrafik haritası henüz tamamlanmış
değilse de İstanbul Belediyesi Harita Müdürlüğünün kurulduğu  1961

......yılından "beri" sürdürülen kesif çabalar şehrin büyük bir kısmının  1/500
■.....ve 1/1000 ölçekli topoğrafik haritası ikmâl edilmiştir. Oldukça eski tarih
li olan ve zeminle bağlantısı çok azalmış bulunan diğer kısımların harita-
"•" ':-.lt]T[nr¥eniderı yapılması hızlı bir tempoda plânlanmıştır. Ancak bugünki
haliyle dahi mevcut harita arşivi, ihtiyacı özellikle kurumsal hat kadast
rosu harita ihtiyacını büyük ölçüde, karşılamaktadır. Ayrıca metropol i tan
alana giren belediyelerin çoğunun yakın tarihli halihazır haritalarının ya
pılmış bulunması memnuniyetle kayda değer bir husustur.
.-_.-..:......^,.^,.3:.— Tamamlanmak üzere bulunan nâzım imar plânları ana şehircilik

prensiplerini sağlamakta ise de yeterli evsafta tatbikat plânı bulunmadığın-
dan imar tatbikatı konusu yeraltı hatlarının plâna bağlanmasında belir-
sizlik ve geçicilik açısından büyük oranda olumsuz etkiler yapmaktadır.

4 — Gayrimenkul mülkiyetinin temeli  olan Kadastro haritaların doğ-
ruluk ve zemine uygunluk bakımından taşıdığı zafiyet Büyük İstanbul şehrinin
talihsizliklerinden biridir. Ne gariptir ki şehrin önemine binaen Kadastronun
geçmiş yıllardaki Kadastro tekniğinin ve eleman kapasitesinin kifayetsizliği,
buna ilâveten değişikliklerin istenmesindeki  ihmal gayrimenkul  hukukunu
zemin  bağlantısından  koparmakta  ve  giderek  kâğıt  üzerinde  kalmaya
mahkûm duruma getirmektedir.
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Kartal - Pendik - Tuzla - Küçükbakkalköy - Büyükbakkalköy - Başıbüyük __
^SarıgazL-SamandFa -Dolayoba- ----Yayalar--Şeyhtr - Kurtköy - Aydınlıyı içine
alan 827 km2 lik geniş sahada hizmet veren İ.E.T.T. İdaresinin hat ka-
dastrosuna ilişkin konular;

1— Elektrik yeraltı ve yerüstü güzergâhları etüd ve    profillerinin
hazırlanması aplikasyonu,

2— Elektrik;

a)Dağıtım,

b)Şebeke

c)İskelet

d)Direk

"11   __  "    e).    Teminat plânlarının  hazırlanması değişikliklerin  takibi,

~3~—"Gaz şebeke ve dağıtım plânlarının etüdü, hazırlanması, değişik-
liklerin takibi,

4  — Taşıt  güzergahlarının planlanması  (metro  etüdü dahil)  ve de-
ğişikliklerin  takibi  olarak  özetlenebilir.  (Diğer  Harita  -  Kadastro  -  Plân
çalışmaları konu dışı olduğundan zikredilmemiştir.)

600 km ye yaklaşan elektrik şebekesi 475 km uzunluktaki gaz şebe-
kesi  ve 1700 km. uzunluktaki  taşıt  şebekesinin muntazam işletilebilmesi,
hizmetin  aksamadan  verilmesi  ve  karşılığının  alınması  şüphesiz  hatlar
sisteminin çok iyi tanınmasıyle mümkündür.

Sistemin  tanınması  ise  yeraltı  ve  yerüstü  tesislerinin  yan'  !arm
konumlarının topoğrafik - kadatrol haritalar üzerine işlenmesiyle diğer
■   e deyimle plânlanmasıyla mümkün olacaktır.

Uygun ölçekli  ve yeterli  detayı  ihtiva eden plânlar  üzerinde ihtiyaç
duyulan her türlü etüd, ölçme ve hesaplamaların 0.50-1.00 m hassasi-
yetle  ve  süratle  yapılabilmesi  plânlama çalışmalarının  hedefini  teşkil  et-
mektedir.  Örneğin  :  Bir  buat  veya kofre  yerinin  tesbiti  veya bir  kabul
şartının tetkiki  için 15 dakikalık çalışma kâfi  gelecektir.  Bu işler plânla-
madan önce yerine göre günlerce sürebilmektedir.

Bu hedefe ulaşabilmek için;  dokümanların doğru  olarak mevcut  ol-
masına ve uygun ölçekli  Topoğrafik -  Kadastrol  şehir haritasına ihtiyaç
vardır.  Sadece İ.E.T.T.  hatları  için uygun ölçek sık meskûn sahalarda
1/500, seyrek meskûn sahalarda  1/1000 dir. Kapalıçarşı, Sirkeci, Eminö-
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nü, Beyoğlu gibi çok kesif sahalarda ise Î>I2ÖQ veya  1/250 ölçeği gere-
kecektir.

^ =r_Trr_^_ gerçef,-^jr- jq--j- Kâcfâ^trösü^öS'^îrcîekl^Butün Tcurumlarm hatların
ihtiva etmesi gerekliliği  karşısında bo ölçeğin 1/200 veya 1/250  olması
zorunlu görülmektedir.

Ne varki bu ölçekteki bir topoğrafik-Kadastral haritaya erişmek bir
çok faktörlere bağlıdır. Bunlardan en önemlileri :

1— Finansman

2— Teknik eleman

3-----Zamandır.- -_-

Nüfusu ve yayılma Vahasının büyük oluşunun yanında, çözüm bek-
leyen, haritaya bağlı problemleri daha büyük olan İstanbul şehrinin 1/200

ir   veYa.JZ?-ŞP-P'ÇŞKİİ^S-ŞfltMIDl^^f^PIl^^-^Ût^^ıf'0'3115111301 y"ara bölün-..—müş
bir program dahi Hnde~pekgüç^ olmayacaktır.

İyi  ve  çok  yönlü  bir  organizasyonla  eleman  teminindeki  güçlük  de
giderilebilir.  Fakat  konunun karekteristiği  nedeniyle  zaman faktörü  bir
haddin altmâdüşürüterriez. Söz getimî bu harita düzeninin 8 -10  sene de
tamamlanacağı kabul edilse dahi buna karar verilmesi ve çalışmalara baş-
lanması için ayrrca «önceden- kesti rilemiyecek bîr zaman» in geçmesi ge-
rekecektir..

Böylece İstanbul şehri Hat Kadastrosu için yukarda sözü edilen plân-
lama hedefine ulaşmak üzere üç dönem ile karşı karşıya kalınmaktadır.

I — Derleme plânlaması

II — Geçiş dönemi

III — Kesin ölçmeye dayanan ve aplikasyon kabiliyeti olan nihai plân-
!âma

I — DERLEME PLANLAMASİ DÖNEMİ

1)    Derleme plânlamasından önceki durumda :

a) «Yollar» sistemi veya «ada paftası» sistemi olarak adlandırılabi-
îecek mevzii blok paftalar doğruluk bakımından yetersiz de olsa nisbeten
en iyi dokümanlardır.
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b)Bir pafta sistemine işlenmemiş bulunan binlerce «şebeke depar
krokisi» ve şube bülteni»ni (Elk. ve H. gazı şebekeleri) havi dosyalar
ikin
ci doküman grubunu  teşkil etmektedir ki bunların doğruluk
dereceleri
nin yetersizliği değerlerini azaltmaktadır.

c)Mecazi olarak hafıza - plânlar adını verdiğimiz montör, montör
yardımcısı, hafriyat ve ferşiyat elemanları İdareyi «sistemi elemana
bağım
lı kılmak» gibi hayati bir mahzurla karşı karşıya bırakmıştır.

2)    Derleme plânlamasının safhaları :

a)  Harita  Derlemesi  :  Bu  safhada  Kurumun  hizmet  sahalarına  ait
topoğrafik  haritalarla  Kadastro paftaları  ilgili  Kurumlardan temin edi-
lerek arşivlenmiştir.

,,.__.:r.rw.., b) ^-Şematik plânlar :- Detay -plânlarının hazırlanmasında yol göste-
~-^~ rİcTâlmakrüzere panoramik mütâlâajmkâru yeren 1/5000 ve 1/25000 öl-
çekli genel şebeke plânlan hazırlanmıştır.

c) Plânlamaya harita hazırlanması :

Plânlama  programına  alınan  bölgenin,  harita  arşivinde  mevcut  baz
haritalarında astralon levhalar üzerine, lüzumsuz bilgiler terkedilerek kop
ya tersim yapılmakta ve üzerine parsel sınırları işlenmektedir. Bu pafta-
ların ölçeği  kesafete göre 1/1000 veya 1/500 olarak seçilmiştir. Ne varki
1/500 lük  haritanın  bulunmadığı  kesif  meskûn kısımlarda 1/1000 den
1/500 e pantografla tahvil zorunluğu doğmaktadır. Bu suretle elde edi-
len astralon paftalar en son zemin durumunu temsil eder duruma getiril-
mek üzere revizyona tabi tutulmaktadır. (Bu revizyon ortalama % 30 ora-
nında  olmaktadır.)  Böylece  plânlamaya  hazır  «orijinal  pafta»  elde  edil
mektedir.  Ancak  bu  paftaların  hassasiyet  değeri  mevcut  imkânları  mu»
vacehesinde tatbik edilmek mecburiyetinde kalınan metod dolayısıyle öl-
çeğe uygun harita hassasiyetinden zayıf  olmaktadır. Fakat derleme plân-
laması  için yeterli hassasiyet rahatlıkla elde edilebilmektedir.

d) Dağıtım  plânları  hazırlanması   (örneğin elektrik)

1— Muhavvile merkezleri  (yüksek ve alçak gerilim)

2— Yeraltı .kabloları (kesitleri ile birlikte)

3— Havai hat kabloları  (kesitleri ile birlikte)

4— Birleştirme Kutuları (K.C.K)

5— Arıza ve Şube buatları
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6— Şubeler (Numaraları ile birlikte)____________..............

7— Mıntıka, sokak ve mühim tesis isimleri

8— Pafta, ada, parsel numraları

9— Kapı numaralan (mümkün olan hallerde)

10 — Komşu paftalar anahtarı
bilgilerinin orijinal paftaya işlenmesiyle elde edilen Elektrik Dağıtım plân-
ları hazırlanırken, mevcut oluşuna göre;

1— Dağıtım  (Kartotek)  plânları

2— Şebeke plânları

3—Şube Kartonları

______4^—-_Depar Krokisj_______ _ . .

5— Şebeke Krokileri

6— Şube bültenlerinden yararlanılmakta ve ayrıca bu dokümanlar
mümkün olan yerlerde bilfiil zeminde tahkik ve Kontrol edilerek hata
as
gariye indirilmektedir. Müteakip kademe kontrollarından geçerek
tasdik
edilen paftalar kesinleşmekte ve yürürlüğe konmaktadır.

Kesinleşmiş  astralon plânlar merkezî plân arşivinde muhafaza edil-
mekte ve günlük çalışmaların yapılması için ozalit kopyaları ilgili Şebe-
ke  Müdürlüğüne  verilmektedir.  Şebekelerde  yürütülen  günlük  değişiklik
işlemleri akabinde merkezdeki astralon paftalara işlenmektedir. Bu suret-
le orijinal plânın aktüel durumunu muhafaza etmek mümkün olmakta-
dır.

Yukarda açıklanan çalışma düzeninde olmak üzere Elektrik Dağıtım,
Şebeke,  İskelet,  Direk  ve Tenvirat,  Havagazı  dağıtım ve şebeke ve taşıt
güzergâhlarının derleme plânlamasının 1977 yılı sonunda bitirilmesi prog-
ramlanmıştır.

Derleme plânlamasının tamamlandığı bölgelerde, hizmet unsurlarına
ait aktüel durumu gösteren ozalit kopyaların ihtiyaç duyulduğu anda hiz-
mete hazır olmasını sağlayan standart plân sistemine kavuşmuş ve bu su-
retle;

1 — Kabul şartı ve keşif hesaplarında büyük ölçüde iş gücü ve za-
mar tasarrufu sağlanmış olmaktadır.
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2 ___ İdare-Müşteri   münasebetlerinde netlik hakim  kılınabilmekte-

3— Kaçak cereyan kullananların tesbiti işlemi (grod), kontrol ele
manlarının şahsi kabiliyet ve tutumlarına bağlı olmaktan
kurtanlabilmek-
tedir.

4— Şebekenin takat durumları kolayca takip edilebilmektedir.

5— Arızaların plân  üzerinde etüd edilebilmesi dolayısıyle yerleri
nin daha kolay tesbiti mümkün olabilmektedir.

6— Herkesin anlıyabileceği şekilde açıklığa kavuşturulmuş plânlar
üzerinde emir ve murakabe fonksiyonu tam olarak icra
edilebilmekte ve

-böylece mesul yönetici kademelerinde, yönetim kolaylığı sağlanmaktadır

İ l '—.'GEÇİŞ DÖNEMİ

Derleme plânlaması  ile nihai plânlama dönemlerini sistemli bir şe-
kilde birbirine bağlıyacak olan bu dönemde;

1 ■_ Derleme plânlamasıyapılan  paftalarda vaki olacak     talepleri
""muntazaman yürütmek değişiklikleri günü gününe işlemek,

2— Çeşitli sebeplerle açılan  (Hafriyat) veya yeni ihdas edilen ye
raltı tesislerinin gerekli hassasiyette ölçülerek belgelerin
arşivienmesi,

3— Şehrin özellikle sık meskûn kısımlarının 1/200 veya 1/250, di
ğer kısımlarının  1/500 ölçekli haritasının yapım organizasyonunu
teşvik
tahrik etmek ve imkân nisbetinde katkıda bulunmak,

4— Tecrübelerinden istifade edilebilecek Avrupa şehirlerinin çalış
maların incelemek, şehrimiz ve memleketimiz için en uygun çözüm
şek
lini tesbit etmek,

5— Yeraltı  kadastrosu  ile ilgili  diğer kurumlarda ortak    çalışma
düzeyine ulaşmayı sağlamak üzere uyarılarda bulunmak ve bu
kurumların
kendi  konularına ait «derleme plânlamasını» yapmalarını ve
komple ye



raltı kadastrosuna geçişi hedef tutan «nihaî plânlamaya» hazır
olmalarını
ve kurumlar arası  koordinasyon  ve birliği  sağlamak.
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İH — NİHÂİ  PLÂNLAMA  :

------.......Geçiş, döneminde bahsettiğimiz hazırlıklarm tamamlandığı    nisbette
nihai plânlamaya başlanacaktır. Nihai plânlamadan beklenen faydalar şöyle
özetlenebilir :

1— Jeodezik ağa dayalı ve ilgili bütün kurumlara hitabeden stan
dart Topoğrafik - Kadastro! harita hassasiyeti,

2— Harita  hassasiyetine azami  derecede yaklaştırılmış ve     kesin
aplikasyon ve proje imkânı veren plân (Hak Kadastrosu) hassiyeti
(1/200
1/250-1/500 ölçeklerine 0,50-1.00 m. plân nokta hasasiyeti),

3— Kamu hizmeti yapan çeşitli  kurumlara ait yeraltı ve yerüstü
tesis ve hatların tek tip ve merkezî bir plânlama sistemine
geçirilmesi.

4— İşbirliği ve koordinasyon halindeki kurumların    yekdiğerinin
tesislerine zarar vermesinin (bir yeraltı tesisinin inşası veya tamiri
sıra
sında diğerinin tahrip edilmesi) ve kamu hizmetlerinin aksamasının
ve
çeşitli kazaların asgari hadde indirilmesi.

5— İşbirliğinin getireceği işgücü ve malî tasarruf

Yukarıda özetlenen faydaları sağlamayı hedef tutan bir «Hat Kadast-
rosu» şüphesiz ilgili kurumlar ortaklığında önemli bir yatırım ve büyük
bir organizasyonu gerektirecektir. Fakat yeraltı tesislerinin ve yolların ya-
pımı,  tadil,  tamir ve bakımları  için milyarlar değerindeki yatarımîarın ya-
nında  bu  tesislerin  iyi  işletilmesini  sağlıyacak  plânlamanın  maliyeti  son
derecede basit kalacaktır.

Nitekim modern şehircilik  anlayışına sahip pek çok Avrupa şehri
uzun yıllar  önce girişmiş  bulundukları  «yeraltı  ölçmeleri  ve plânlaması»
konusunda büyük mesafeler kazanmışlardır.

Bir şehrin Hat Kadastrosunun ilgili  kurumlarının işbirliği  ile yapılan
organizasyonunun finansmanı için Basel (İsviçre) şehrinin iştirak payları
bir fikir vermek üzere örnek olarak gösterilebilir. Bu şehirde 1950 yıhrr-
ciaki iştirak payları dağılımı ;
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İmâr Müdürlüğü % 21

..._ ......   _^___,._._ Sulan. İdaresi_____    ._.....       ...._   . % 10\....

Ölçmeler Dairesi %   5

Telefon Müdürlüğü % 23

Elektrik İdaresi % 26

Gaz İşletmesi % 10

Tramvay İdaresi %   5

%100
şeklindedir.

Her şehir îçin bu oranlar işletmelerin, faydalanma özelliğine göre
ufak  tefek-farklar-gösterilebilir»-Fakat-muhakka ki  buna benzer  bir  iş-
tirak payı dağılım sistemi kurulmalıdır.  Kaldı  ki  bu finansman sistemi
ilgili  görülebilecek  diğer  işletmelerede teşmil  edilerek  daha adilane bir
dağılım tesbit edilebilir.

Gelişmiş ülkelerin bu konudaki, yıllar öncesine dayanan atılımlarına
paralel çabalara girişmek için kaybedilecekzamanımız yoktur.

İ.E.T.T. Genel Müdürlüğünce atılan ilk adımların, İstanbul ve hatta
yurt çapında uyandırdığı  yankılar, bu önemli memleket sorununu çözüm-
leneceği hakkında ümit verici İşaretlerdir.

602




