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YERALTI HATLARI KADASTROSU 

Hüseyin ERKAN 

1. Giriş 
Kentsel yaşamın vazgeçilmez parçası olan, teknolojinin insan yaşamına ko-
laylık, sürat, rahatlık sağlayan ve çevre sağlığını korumada önemli araçlar-
dan olan bazı kamu tesislerinin cadde, yol, meydan, park gibi kamuya ait 
alanlar altına yerleştirilmeleri gerekmektedir. Kanalizasyon tesisleri, elektirk 
ve telefon kabloları, içme ve kullanma suyu boruları, hava gazı ya da doğal 
gaz boruları, merkezi ısıtma sistemlerine ait kanal ya da borular bu tür yeraltı 
tesisleridir. 
Türkiye'de yukarda sayılan tüm tesislerin tek bir deyimle adlandırılmaları 
amacıyla "Yeraltı Hatları", "Yeraltı Tesisleri", "Teknik Altyapı" gibi deyim-
ler kullanılmıştır. Halen de bu tür tesis ve hatları adlandırmada belirli bir de-
yim üzerinde anlaşma sağlanmış değildir. Ancak bu çalışmada, genellikle, 
"Yeraltı Hatları" deyimi kullanılacaktır. 
Yeraltı tesisleri, kentsel faaliyetlerin bazılarının yerine getirilmelerine araç 
olan, kentte yaşayanların rahatlığı., sağlığı ve güvenliği bakımlarından önemli 
tesislerdir. Bu tesisler zaman zaman arızalanmakta ve çok kısa zamanda 
onarılmaları gerekli olmaktadır. Tesislerin ekonomik ömürlerini doldurmaları 
durumunda da bakımları, değiştirilmeleri ya da yenilenmeleri gerekmektedir. 
Bu çalışmaların bir düzen içinde ve kent insanını fazlaca rahatsız etmeden 
yapılabilmesi, ancak bu tesislerin yeterli incelikte düzenlenmiş yeraltı 
kadastro planlarına bağlıdır. Bu tür planların olmaması durumunda kent yö-
netimi daha pahalı olur ve kent insanı daha çok rahatsızlık çeker. Yeraltı 
hatları kadastro planlarının yapımına Avrupa ülkelerinin pek çoğunda 
Ondokuzuncu Yüzyılın ortalarında başlanmıştır ve halen de geliştirilerek, 
kent topraklarına ilişkin diğer bilgilerle bütünleştirilerek sürdürülmektedir. 
2. Yeraltı Tesisleri 
Kent mekanının sağlıklı ve tehlikesiz kullanılabilmesi amacıyla, aşağıda sa-
yılan bir çok tesis uygun biçimde yeraltına yerleştirilmektedir: 
2.1 Kanalizasyon Tesisleri 
Binaların mutfak, banyo ve tuvaletlerinde oluşan pis sular, yağmur sulan, 
endüstri suları ve sulu artıkları kanalizasyon tesisleri yardımıyla zararsız hale 
getirilir ve kent mekanından uzaklaştırılır. Kanalizasyon tesisleri, çevre 
sağlığı açısından önemli olan ve çok pahalı tesislerdir. 
2.2 Elektrik Kabloları 
Kentin aydınlatma, ısınma ve çok daha başka çeşitli amaçlarla kullanılacak 
elektrik enerjisini kente taşıyan, kentin belirli merkezlerinden kullanıcılara 
ulaştırılmasına yarayan iletim hatlarıdır. 
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Elektrik enerjisinin yer üstünden de iletimi mümkün olmakla birlikte, hem 
güvenlik ve hem de iletim hat ve tesislerinin daha uzun ömürlü kullanılabil-
meleri bakımlarından, elektrik kabloları genellikle yeraltına yerleştirilmekte-
dir. 
2.3 Telefon Kabloları 
Haberleşme ve özellikle son zamanlarda bilgi iletim araçları olarak giderek 
artan oranda yararlanılmakta olan iletim hatlarıdır. 
2.4 Su Boruları 
Kentin hizmet ve sanayi tesislerinin, kent halkının içme ve her türlü diğer ih-
tiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak suların sağlanmasında ve dağıtı-
mında kullanılan borular ve diğer tesislerdir. 
2.5 Gaz İletim Boruları 
Kentlerde genellikle enerji kaynağı olarak kullanılan hava gazı ya da doğal 
gaz iletim ve dağıtım tesisleri ile borularıdır, 
2.6. Merkezi Isıtma Sistemi Kanatlan 
Türkiye'de henüz bulunmayan, ancak özellikle çevre sağlığı açısından ve da-
ha ekonomik ısınma sağlanabilmesi bakımından yararlı bulunan ısı iletim 
kanallarıdır. 
2.7. Trafik İşaretleri ve Aydınlatma Tesisleri 
Kentiçi trafiğin düzenlenmesine yarayan trafik sinyalizasyonu tesisleri ile 
trafik işaretleri ve cadde, yol, meydanları aydınlatma kabloları da yeraltına 
yerleştirilen tesislerdendir. 3. Yeraltı Mekanı 
Yeraltı mekanı deyimi ile, yukarda sayılan kamusal tesis ve hatların yerleşti-
rildiği ve genellikle yol, cadde, meydan, kavşak, park gibi kamuya ait alanla-
rın belirli bir derinliğe kadar altı olan mekan anlatılmaktadır (Şekil 3.1). 

 

Şekil 3.1 - Yeraltı mekanı ve sınırları
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Yeraltı mekanı, cadde ve yolların altında özel mülkiyet konusu olan taşın-
maz mal sınırlarına kadar dayanır. Özel mülkiyet altındaki alanların, yeraltı 
tesislerinin yerleştirilmesi için kullanılması genellikle mümkün değildir. 
Türk Medeni Kanunu'nun 644 üncü maddesi, özel mülkiyet altındaki toprak-
larda aşağıdaki kurala sahiptir ve genellikle yerel yönetimlerce de bu kurala 
uygun davranılır. 

"Madde 644 - Bir arza malik olmak, onu kullanmada faydalı olacak derecede 
altına ve üstüne malik olmak sonucunu yaratır." 

Arsa sahipleri, özellikle yoğun yerleşme alanlarında çoğu zaman arsalarının 
altını birden fazla bodrum katı oluşturacak şekilde kullanırlar. Ticari alanlar-
da bodrum katı daha fazladır. Böyle olunca, özel mülkiyet altındaki toprak-
ların altı en az 4 - 5 m. derinliğe kadar kullanılır. Oysa, yeraltı tesisleri, ge-
nellikle en çok 2 m., toplayıcı kanalizasyon tesislerinin bulunduğu yeraltı 
mekanlarında en çok 3 m. derinliğe kadar gömülmektedir. Durum böyle 
olunca, yeraltı tesisleri, hemen daima cadde, yol, meydan, park gibi kamuya 
ait alanlarda tesis edilmektedir. Bu olgu bütün dünya ülkelerinde de bu bi-
çimdedir. 

4. Tesislerin Yoğunlaşması 
Kentsel nüfus yoğunlaşmasına ve ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişme-
ye paralel olarak, yeraltı mekanına yerleştirilen hat ve tesisler sürekli art-
maktadır. Yeraltı mekanında tesislerin yoğunlaşmasına ilişkin bir örnek 
Warşova şehrine aittir. Bir caddenin 1900 yılma ait yeraltı hatları kadastrosu 
plan örneği Şekil 4.1'de görülmektedir. Caddenin ortasından geçen bir ana 
su borusu ve bir de tretuvar altında bir su borusu ile caddenin iki kenannda 
kanalizasyon hatları görülmektedir. Bu tesisler dışında cadde altında yerleş-
tirilmiş başkaca tesisler bulunmamaktadır (Şekil 4.1). 

Aynı caddenin 1970 yılma ait yeraltı hatları kadastrosuna ait plan örneği 
Şekli 4.2'de görülmektedir. Aynı yeraltı mekanına, birden çok sayıda olmak 
üzere, elektrik kabloları, telefon kabloları, gaz boruları, merkezi ısıtma siste-
mi kanalları yerleştirilmiştir, kanalizasyon tesislerinin boyutları büyümüştür 
(Şekil 4.2). 

İsviçre'nin Basel kentine ait bir yeraltı hatlan kadastrosu plan örneği Şekil 
4.3'de görülmektedir. Planın ölçeği, 1/200 gibi, normal harita ölçeklerine gö-
re oldukça büyük bir ölçek olmasına karşın, plandaki tesisler oldukça yoğun-
dur ve planın okunmasını güçleştirmektedir. 
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5. Tesislerin Konumu 

Tesislerin yeraltına belirli bir düzen içinde ve birbirlerinden zarar görmeye-
cek biçimde yerleştirilmeleri özel bir önem taşımaktadır. Bir tesisin bakım, 
onarım ya da bir başka amaçla aranması durumunda, diğer tesislere zarar ve-
rilmemeli, onlann fonksiyonları kesintiye uğratılmamalıdır. Bu yüzden tesis-
lerin birbirlerine belirli en az uzaklıklarda yerleştirilmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca, bazı tesisler diğer bazı tesislerden zarar görebilirler; örneğin, telefon 
kabloları ya da bilgi iletim hatları yüksek gerilimli elektrik kablolarından, iç-
me ya. da kullanma suyu boruları kanalizasyon tesislerinden zarar görebilir-
ler. Bu nedenlerle, bazı tesislerin birbirlerine göre altlı-üsüü olmaları ve ay-
rıca birbirlerine göre en az belirli uzaklıklarda bulunmaları gerekmektedir. 
5.1. Tesisler Arası En Az Uzakhlar 

Tesisler arasında bulunması gereken en az uzaklıklar konusunda, bütün ye-
raltı tesislerini kapsayan bir standart aşağıda Şekil 5.1'de görülmektedir: 
Standart, Avusturya standardıdır. Şekilden görüldüğü gibi, örneğin, gaz bo-
ruları ile yüksek basınçlı bir başka gaz borusu arasında en az 40 cnüik, bir 
gaz borusu ile yüksek gerilim kablosu arasında en az 60 cm.'lik, bir gaz bo-
rusu ile paratoner kablosuarasında en az 3 m.'lik bir mesafe bulunması ge-
rekmektedir. Telefon kablosu ile yüksek basınçlı baz hattı arasında en az 1,5 
m.'lik, su borusu arasında en az 60 cm.'lik, telefon kablosu ile 35 kilovolt üs-
tü yüksek gerilim kablosu arasında özel tesisler bulunması gerekmektedir. 
Kanalizasyon tesisi ile su borusu arasında en az 1,5 m. lik bir mesafe bulun-
ması gerekmekte ve ayrıca, su borusunun kanalizasyon tesisinden daha yük-
sek kotta bulunması gerekmektedir. 
5.2.1097 Nolu Standart 

Yeraltı mekanı, yeraltına yerleştirilecek bütün tesisleri içine alabilmelidir. 
Bu amaçla, yeraltına yerleştirilecek bütün tesislerin yer ve konumlan belirle-
mek üzere Şubat 1975'de 1097 sayılı "Şehir İçi Yollarında Yeraltı Tesisleri 
ve Bunlarla İlgili Yerüstü Tesislerinin Planlanması ve Yerleştirilmesi Kural-
ları" adlı Türk Standardı hazırlanmıştır. Yeraltı mekanı tamamen boş iken 
geçirilecek bir yeraltı tesisi ya da hattı, 1097 de kendisine ayrılmış olan kı-
sımdan geçirilecektir ya da geçirilmelidir ki, daha sonra yeraltına yerleştiri-
lecek tesislere uygun yer kalabilsin.         ( 
1097'de yollar, yolun taşıt ve tretuvar genişliğine göre beş gruba ayrılmıştır. 
Her grupta, her yeraltı tesisinin konumu ile yolun altına tesislerin hangi sıra, 
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mesafe ve derinlikte yerleştirileceği belirlenmiştir (Şekil 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. 
5.6,5.7,5.8 ve 5.9). 

 

Şekil 5.1 - Tesisler arası en az yatay uzaklıklar 

Türkiye'de halen yeraltında bulunan tesislerin hemen tamamı, 1097 numaralı 
Türk Standardı uyarınca yerleştirilmiş değildir. Tesislerin çoğu, standardın 
düzenlenmesinden önce yeraltına yerleştirilmiştir, istanbul'da bir caddeye ait 
yeraltı planından bir kesit Şekil 5.9'da görülmektedir. Cadde altından bir kaç 
kanalizasyon hattı geçirilmiştir ve bunların bir kısmı caddenin taşıt kısmı al-
tından, bir kısmı tretuvar altından geçirilmiştir. Oysa, Standarda göre, kana-
lizasyon tesislerinin yolun taşıt kısmı altından ve hemen hemen cadddenin 
tam ortasından geçirilmesi gerekmektedir. Kanalizasyon hattı ile su borusu 
arasında belirli bir uzaklığın bulunması gerektiği halde, su borusu ile kanali-
zasyon tesisi birbirlerine çok yakın görülmektedir. 



  



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 



  

 



82 

 



83 

 



84 

Konya'da yeraltı tesislerine ati bir plan örneği de şekil 5.10'da görülmekte-
dir. Kanalizasyon hattı tretuvar kısmı altına yerleştirilmiştir. 1985 yılında ay-
nı caddeye yerleştirilen kanalizasyon toplayıcı hattı ise, caddenin batı taşıt 
kısmı altına yerleştirilmiştir. Bu tesis planda görülmektedir. 
6. Yeraltı Hatları Kadastrosu 

Türkiye'de yeraltı tesislerinin 1097 numaralı standarda uygun biçimde yer-
leştirilmediği, verilen örneklerden görülmektedir. Şubat/1975 öncesinde yer-
leştirilmiş tesislerin bu standarda uygun yerleştirilmesi beklenemez. Standar-
da uygun olmayan uygulama başladığında da daha sonra yerleştirilecek 
tesislerin, yeraltı mekanında uygun yere yerleştirilmesine çalışılacağından, 
standart dışı olmasının önüne geçilemez ve de geçilememektedir. Yeni yer-
leşime açılan alanlarda da, çoğu kez ilgili teknik elemanların ilgisizliği ve 
bilgisizliği yüzünden standart esaslarına uygun yerleştirme gerçekleştirile-
memektedir. Bu gelişmeler sonucunda da, günümüzde de yeraltı tesisleri ye-
raltı mekanına gelişi güzel yerleştirilmektedir. 
Öte yandan, tesbitler ve gelişmeler göstermektedir ki, yeraltı mekanına gide-
rek artan ve çeşitlenen yeraltı tesisleri yerleştirilmektedir, yerleştirilecektir. 
Gelişme böyle olunca, daha önce yerleştirilmiş olan tesislerin konumlarının 
ve kotlarının tesbit edilmesi, jeodezik ölçülerinin belirli incelikte yapılması 
ve harita altlığında gösterilmesi gerekli olmaktadır. 
Yeni yeraltı tesislerinin projelendirilmesi ve yapımı için, mevcut yeraltı te-
sislerinin konum, kot ve diğer özelliklerinin mutlaka bilinmesi ve bir harita 
üzerinde gösterilmiş olması gereklidir. Ayrıca, herhangi bir biçimde yeraltı-
na yerleştirilmiş ve halen çalışmakta olan tesislerin onarım ve bakımlarının, 
diğer yerleştirilmiş olan tesislere zarar vermeden ve çalışanlar için hayati te-
hike yaratmadan, yapılabilmesi de tesislere ait haritaların elde bulunmasına 
bağlıdır. 
Yeraltı mekanına yerleştirilen iletim ve iletişim tesislerinin, yeraltındaki ko-
numlarının, teknik özelliklerinin tesbit edilmesi ve bu tesisleri gerekli ince-
likte göstermeyi amaçlayan plan ve bilgilerin oluşturulması için gerekli tüm 
çalışmalara, YERALTI HATLARI KADASTROSU adı verilmektedir. 
Yeraltı hat ve tesislerini belirli incelikte gösteren plan ve bilgilerin bulunma-
ması, eski yeraltı tesisleri yanına yerleştirilecek yeni tesislerin projelendiril-
mesi ve yapımı; tesislerin arazılanmaları durumunda onanman ya da bakım-
lan ile ekonomik ömürlerini doldurmalan sonunda yemlenmeleri için 
güçlükler yaratır, bir çok zararlara neden olabilir ve çalışanlar için hayati 
tehlikeler yaratabilir. 



85 

Bir yeraltı hattan kadastrosu yapımını zorunlu kılan nedenleri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür: 
(a). Bir bölgede yaşamı uzunca bir süre için durdurmak mümkün olmadığın-
dan, yeni bir yeraltı tesisinin yapımı gerekli olduğunda ve yapım çalışmaları 
sırasında eski yeraltı tesislerinin işlemesini sağlamak gereklidir. Eski kanali-
zasyon tesisi ya da içme suyu vb., geçici bir süre için bile olsa, iptal edile-
mez. Bu durumda, ayrıca, yeni tesislerin yapımı eski tesislere zarar verme-
melidir. Bunun için de, eski tesislerin yeraltındaki konum ve özelliklerinin 
belirlenmesini yarayacak haritalara, yeraltı hatları kadastro planlarına ihtiyaç 
vardır. 
(b). Günümüzde, kentlerin eski kısımlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Bu gelişme, yeraltı mekanının da ihtiyaçları karşıla-
yacak biçimde yeniden düzenlenmesi ya da bazı yeraltı tesislerinin kapasite-
lerinin artırılması sonucunu yaratmaktadır. Bu tür çalışmalar için de, o me-
kanda bulunan eski yeraltı tesislerinin konum ve özelliklerim gösteren 
yeraltı kadastrosu planlarına ihtiyaç göstermektedir. 
(c). Yeraltı tesislerinin belirli aralıklarla bakımı çalışmaları ya da ekonomik 
ömürlerini doldurmuş tesislerin yenilenmeleri için ve dolayısıyla bir prog-
ramlama için, o yeraltı mekanında bulunan tesislerin yerleştirilme gününü, 
tesisin boyutlarını ve önemli özelliklerim gösteren plan ve bilgilere ihtiyaç 
vardır. Bu tür çalışmalar için de yeraltı hatları kadastrosuna gerek vardır. 
(d). Yeraltı tesislerinin konumlarının ve özelliklerinin bilinmemesi sonucu, 
bakım, onarım ya da yenileme amaçlı çalışmalar sırasında büyük maddi za-
rarlar ve çalışanlar için hayati tehlikeler doğabilmektedir. Bir Avrupa ülke-
sinde, konumu hakkında bilgi sahibi olunmayan bir yüksek gerilim kablosu, 
kazı sırasında parçalanmış ve çalışanlar cereyana kapılarak ölmüşlerdir. 
(e). Tesislerin konumlan hakkında bilgi sahibi olunmaması sonucu, örneğin 
yüksek gerilimli elektrik kablolan, telefon ya da bilgi iletim kablolarının çok 
yakınından geçirilebilmekte ve telefon görüşmeleri yapılamaz ya da bilgi ile-
timi sağlıklı yapılamaz duruma düşülmektedir. 
(f). Tesislerin birbirlerine çok yakın ya da altlı üstlü tesis edilmeleri duru-
munda da tesislerin işletme, bakım, onanm giderleri çok yükselmektedir. 
(g). Türkiye'de bir ilde 1983 yılında kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi 
çalışmalanna başlanmıştır. Projelendirme çalışmaları, çok küçük ölçekli (1/ 
5000) bir halihazır harita üzerinde yapılmış ve borulann sadece geçeceği 
cadde ve sokaklar işaretlenmiş, kesin yerleri gösterilememiştir. Bu durumda 
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yeraltında mevcut olan tesislerin yer ve konumalnnı tesbit etmek gerekmiş-
tir. Bunun için kanalizasyon tesis edilecek bütün yollar 20 m ile 50 m. ara-
sında aralıklarla, enine 1.0 m - 1,5 m derinliğinde kazılmıştır. Yollardaki bu 
kazılan gösteren bir kroki Şekil 6.1'de görülmektedir. Bu çalışmalar sonucu, 
hem yeni tesislerin maliyetleri çok artmış, hem bütün yollar tahrip edilmiş 
ve hem de çevre rahatsız edilmiş ve çevredeki faaliyetler uzun süre durmuş-
tur. 
(h). Yeraltı hatları kadastro planlarının hazırlanması durumunda, bu planlar-
dan yararlanılarak, abonelere bağlantı amacıyla yapılacak masraf keşifleri de 
hassas biçimde ve büroda yapılabilir. Böylece kent sakinlerine hizmetlerin 
daha hızlı ve ekonomik biçimde ulaştırılması da sağlanabilir. 
Yukarda özet biçimde sayılan bazı sorunların ve hayati tehlikelerin önüne 
geçilebilmesinin yolu, yeraltı tesislerinin kot ve konumlarını ve gerekirse di-
ğer bazı özelliklerini gösteren yeraltı hatları kadastro planlarını hazırlamak-
tır. Bu tür çalışmalar, gelişmiş ülkelerin pek çoğunda yüz yıldan fazla zaman 
önce başlamıştır. 1875 yılında başlamış olan Tübingen (Almanya) yeraltı 
hattan kadastrosu üzerine bir makalenin başlığı Şekil 6.2'de görülmektedir. 

100 Jahre Tübinger Leitungskataster Von W. 
SPANAGEL, Tübinden        Nr. 10/1976 

Summary: Since 1875 municipal underground pipelines and cables have be-
en registered and centrally administered bay the survey department of the 
city of Tübingen. They are marked on stable transparent tracing fılms coor-
dinated with the city land map drawn to a scale of 1 : 500 (map based on a 
grid system). 

Şekü6.2 

7. Sonuç 

Kentsel yaşamın aynlmaz parçası olan, insan yaşamına rahatlık, sürat ve ko-
laylık sağlayan elektrik, su, gaz, telefon ile çevre sağlığı aracı olan kanali-
zasyon tesislerinin kamuya ait alanlar altına yerleştirilmeleri ve bu tesislerin 
jeodezik standartlara uygun olarak kadastro planlannın oluşturulmasına ihti-
yaç vardır. Bu belgeler hazırlanmadıkça, kent yaşamının sağlıklı olması, 
kentlinin rahat etmesi mümkün olmaz ve kent yönetimi de daha sorunlu ve 
pahalı olur. 
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O ELEKTRONİK TEODOIİT VE TAKEOMETRELER 
O Total Stationlar 
O ELEKTRONİK MESAFE ÖLÇERLER 
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