
  



 

 



S U N U Ş  

Fransızca "Fedaration International des G6ometres"den 
kısaltılarak FIS diye anılan ULUSLARARASI ÖLÇMECÎLER 
BîRLîöî, 18 Temmuz 1878'de Paris'te, yedi ülkenin ulusal 
meslek odalarından gelen delegelerle kurulmuştur. 
(Belçika, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İsviçre ve 
ispanya) 18?S'den 1900'ların başlarına kadar belirgin bir 
çalışmasına rastlanmayan bu birlik, her iki büyük savaş 
sırasında çalışmalarını hemen hemen durdurmuştur, FIS, 
III; Kongresini yaptığı 1926 yılından başlayarak asıl 
gelişmesini göstermiştir. 

10.cu Kongresini' 10-19 Haziran 1990 tarihleri arasında 
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapan FIG'in A,B,C, 
şeklinde gruplandırı lan 9 bilimsel teknik komisyonu, 
bulunmaktadır. Bu gruplar; 

A Brubu 

l.ci   Komisyon        s   Mesleki Uygulama, urgctt.se!        ve 
Hukuksal  Sistemler, 

2.eri Komisyon   s Mesleki Eğitim ve Yayınlar, 
3.cu Komisyon   s Arazi Bilgi Sistemleri, 

B Srubu 

4.cQ Komisyon   : Hidrogra-fik ölçmeler, 
S.ci Komisyon   : ölçme Araçları ve Yöntemler, 
6.cı Komisyon   s Mühendislik Ölçmeleri, 

C Srubu 

7.ci Komisyon   : Kadastro ve Kırsal Arazi Düzenlemesi, 
S.ci  Komisyon  : Kentsel    Arazi    Kullanımı,     Kent. 
Planlaması, Planların Bütünleşmesi îcin Yasal İşlemler ve 
Sistemler. 9.cu  komisyon  s Taşınmaz  Mal  
Değerlendirilmesi  ve 

Yöntemi. 
FIG'in Helsinki'de yapılan bu toplantısında sunulan 
toplam 286 adet bildirinin özeti, Pro-f. Dr. Nazmi 
YILDIZ, Pro-f .Dr. Er gün ÖZTÜRK, Dr. N.Nadir ÜNAL ve Müh,, 
Muhittin İDEK'ten oluşan bir komisyon tarafından Tûrkceye 
Çevrilip siz üyelerimize dergimizin bu sayısında 
sunulmaktadır.      % : 
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102.3 Kanada'ela Harita        Mühendisliği        öğretiminde" 
GSÎİ:,. ŞIÎİE,    .<1N6) 

ALEC MC EWEN,  KANADA 

102.4 Uz:r,an  Haritacılar,  . Nadir  Bir  ürün.  (ÎNS; 
BO NYBERG-ULF ANDERSSON, İSVEÇ 

103.1 Avustralya   Haritacılığında   Kadınlar,   -Yel un 
İlerisi, <ÎNG) 

WENDY J. SÇULLEN, AVUSTRALYA 

103.2 Çıkmaz , Yol  ve  Başarı.  <ÎNG) 
M. FEINDT, A.B.D. 

103.3 Uzun   vadeli  İstihdam   ve  Personel   Planlama 
Politikaları. <1NG) 

E. LUNDEMO, M. B. NORDLI, NORVEÇ 

103.4 Haritacılık - Kadınlara  Meydan  Okumak mı? (ÎNG) 
LEEA  VIKMAIM, FİNLANDİYA 

104.1  Danimarka'da  Yeminli  Serbest  Haritacılar Bilgi 
Toplumun İhtiyaçlarını Nasıl Karşılayacaklar? (IIMS) 

L. FREDERICSON-B. ENG., DANİMARKA 
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106.i Sorumluluk,      Tazminat   Olayı   ve  Haritaca lar,    (ÎN6) 
ALAN  KÎNDRED,      ÎN61LTERE 

106,3     Haritacılık   Kooperatif Teri   —     Kendine  özgülük     ye 
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Î.M&.4  Ndkleer   Enerji  Fabrikalarının   So'z.e.ti i meşinde 
l-fâr-ita IMcjh^ndiainin Uygulamaları. (ALîİ) 
V;j; ■  :fc#Pfi:RLlNö -- M.HA8EMANN - H. J.PRZYBILLA» :ALMAIî4YA;: 

: 107i1  Bir  îşviçrs  Ossl İşletmesine Göre   Bir  Harita 
Mühendisliği Bürosuna Selen Değişken İstekler, (ALH) 

■ ■ ■ ■ ■ * :  A. BtCHSEL,  ÎSVîÇRE 

107.2 ABD'de Profesyonel Harita Mühendisi,   Küçük  Bir 
Girişimci, (ÎMG) 

P.B. LAPHAM,  A.B.D. 

107.3 Nijerya'da Haritacılığın  Karşılaştığı  Engeller, 
<ÎNG) 

O. KASIM,  NİJERYA 

107.4 Haritacılık Mesleğinde Kadınlar. CİNS) 
A.M. P1RAS TERENZONİ,  İTALYA 
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I. K O M İ S Y O N  MESLEKÎ 

UYGULAMA ORGANİZASYON VE YASAL TEMELLER 

101.2 POLONYA'DA  NİRENGİ  ASLARININ  OLUŞTURULMASI  VE 
GELİŞMESİNİN TARİHÇESİ. (ING) 

WLODZIM1ERZ BARAN,  POLONYA 

Bu   çalışmada;   Polonya  sınırları  içerisinde  nirengi 
ağlarının   oluşturulması   aşamaları   belirtilmiş '  ve 
uygulamada  kullanılan aletler ölçme  yöntemleri,  gözlem 
sonuçlarının    düzenlenmesi   ve   ulaşılan   incelikler 
incelenmiştir. 
Tarihsel olarak üç devre belirlenmiştir: 
- Polonya'nın   bölünmesi.    (1918'e   kadar) 
- Yirmi yıllık savaşlar dönemi. (1918-1939) 
- 1945 Yılından sonrası. 
Sonunda ise, 1976-1981 yılları arasında gerçekleştirilen 
bazı sonuçları ve Polonya nirengi ağının yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarına yer verilmiştir. 

101.3 STRUVEAN  ZİNCİRİNİN ÖLÇÜLMESİNDEN YÜZ ELLİ  YIL 
SONRA. (ING) 

A. VERIO,  FİNLANDİYA 

Rusya - İskandinavya nirengi agı olarak da bilinen 
Struvean Zinciri, 1816-1852 yılları arasında, 
Karadeniz'den, Kuzey Denizi'ne kadar, Dorpat meridyeni 
boyunca uzanan bir uluslararası çalışma olmuştur. 
Raporda, bu zincirin kuzey kısmında bulunan iyi 
dökümanlaştırıİmiş istasyonların bugünkü durumu 
i n c e l e n m e k t e  v e  u y g u l a n m a s ı n a  a i t  g e ç m i ş i  
anlatı1 maktadır. 

101.4 ÇEKOSLOVAKYA'DA   JEODEZİ    TARİHİ    YAZIMININ 
ÖZELLİKLERİ. (ALM) 

A. NEJEDLY.,  ÇEKOSLOVAKYA 

Çekoslovakya'deki Jeodezik faaliyetlerin gözlemlenen 
gelişmesindeki tarihi ve stratejik etkiler. Tarihi-
sistemin organizasyon yapısı ve en son jeodezik geçmişin 
kontrol kansepsiyonları. Bilgi toplama çalışmaları ve 
problemleri ile gönüllü uzmanların işbirliği halinde 
oluşacak gelişmeler. Bu alandaki çalışmaların sonuçları 
ve geleceğe yönelik görüşler. 
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102.İ ÖĞRETİM VE İLETİŞİM YARDIMIYLA MESLEĞİMİZİN SÜREN 
GELİŞMESİ İÇİN KONSEPSİYONLAR. (1N6) 

S. MİCHALCAK,  ZIMBABVE 

Bir ülkede yapılmakta olan işler, o ülkenin .sosyo-
ekonomik, çevre yapısını ve eğitim gelişimini 
yansıtırlar. Belirli bir çevre yapısı içerisinde 
üniversitelerin ve teşkilatımızın usun donemde 
■faaliyetleriyle mesleğin durumunun iyileştirilmesi 
mümkündür. Makale bu tür faaliyetler için lüzumlu 
kavramları sunmakta ve eğitime yOnelik ana görevlerimiz 
ile yapılacak yenilikler hakkında kapsamlı bir 
prezantasyon sergi 1enmektedir. 

102.2 A.B.D.'DE DİPLOMALI HARİTA MÜHENDİSİ GEREKSİNİMİ. 
(İNG) 

JULİAN "JUD" ROUCH.  A.B.D. 

Amerika Birleşik Devletleri"nde harita mühendislerinin 
mesleki kayıt tescillerinin yapılabilmesi için en as dört 
yıllık bir eğitim görmeleri gerektiği hususunda 
tartışmalar yapılmaktadır. Bu rapor, yazarın neden dolayı 
bu meslek için en az dört yıllık bir eğitim gerektiğinin 
yasalarca teminat altına alınmadan mesleğin, yaşamını 
sürdürmesinin imkânsız olduğunu izah eden açıklama ve 
vurgulamalarından oluşur. 

102.3 KANADA'DA   HARİTA   MÜHENDİSLİĞİ     ÖĞRETİMİNDE 
GELİŞME.<1NG.> 

Alec Mc. EVEN, KANADA 

Bu rapor, Kanada ve eyaletlerindeki harita mühendisliği 
eğitiminin, yerel kurslardan üniversite eğitimine 
varıncaya kadar, her düzeyde programların bir 
değerlendirmesini yapmakta "ve haritacılığını geleneksel 
alanları dışında kalan branşlaşma ve uzmanlaşma konusunda 
yeni mezunların çoğaltılmasını temin edecek mesleki 
gereksi ni mi eri tartışmaktadır. 

102.4 UZMAN HARİTACILARDADIR BİR ÜRÜN, <1NG.) 
Bo Nyberg-Ulf ANDERSSON, İSVEÇ 

Stratejik açıdan bakıldığında, pazar, teknoloji, 
organizasyon ve işletme söz konusu olduğunda, kamu ve 
özel kuruluşlar kendi çalışma alanlarındaki değişimleri 
sürekli  tesbit  etmekte  ve  tahmin  etmektedirler.   Bu 
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değişiklikler, başarılı bir operasyon için gerekli olan 
yetenek ve mücadele üzerinde Önemli etkiye sahiptir. Bu 
bakımdan, meselenin başında işe hazır durumda bulunmak 
önemi idi r« 

Bu raporun hazırlayıcıları, harita mühendisi erinin ve 
haritacılıkta görev alacak personelin yetiştirilmesine 
yönelik muhtemel değişikliklerin doksanlı yıllarda 
değişen pazar talepleri ve yetiştirilecek Öğrenci sayısı 
ve kalitesini de dikkate alarak kendi görüşlerine göre 
kabaca şemalandırmış!ardır» > 

103.1  AVUSTRALYA  HARİTACILIĞINDA  KADINLAR     -YOLUN 
ÎLERISÎ.CîNG.) 

Wendy J.SCULLEN, AVUSTRALYA 

Geleneksel olarak Avustralya'da kadınlar ücretli işlerde 
çalışanlar içinde bir kitle oluşturmazlar. Ancak son 
zamanlarda artan eğitim düzeyiyle çalışan kadın sayısında 
dikkate değer artış gözlenmektedir. Bu gözlemlere bazı 
hükümet kararlarıyla kadınların eğitim ve çalışma 
hayatındaki bir çok engelin kaldırılarak kadının 
statüsünün gelişmesine yol açtığımda ilave edebiliriz. 
Aslında erkeklerin öncelikle çalışma imkânına sahip 
olduğu bazı iş kollarından hâl S kesin ayrımlar- davranış 
engelleri bulunmaktadır. Bu ayrımların üstesinden. 
gelebilmek maksadıyla bazı gruplar genç hanımların 
geleneksel olmayan iş alanlarında yerlerini almalarını 
sağlayıcı mahiyette kampanyalar düzeni esmişi erdir. 
Neticede i l g i l i  sahalarda Önemli kayıt artışları tssbit 
edilmiştir. Bugün haritacılıktaki gelişmeler üst düzey 
b i l g i  s e v i y e s i  e s a s ı n a  g ö r e  m e s l e ğ i n  b i r e y s e l  
sektör 1 er i nde uygul anmaya -başl anını şt ı r,, Ancak en-f ormasyon 
toplumunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için endüstrimiz 
üst düzeyde yetişmiş ve daha önceden asla yapılamamış 
a 1 a n h a r i t acil ı k 1 a i r t i ta a 11 a n d ı r 11 m :t ş ele m a n 1 a r 1 a 
mükemmele u1 aşac aktır. 

Mesleğimizin , tüm öğrenenler açısından haritacılığın 
dsgişim çehreleriyle uyumlu olarak geliştirilmesi 
zorunluluğu vardır. Bu gelişme ve öğretim bilhassa 
k a d ı n l a r a  y ö n e l i k  o l m a l ı  k i ,  o n l a r d a  y e n i  y e t i ş e n  
k a d r o1 ar1 a yerlerini alabilsinler. 
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103.2 ÇIKMAZ YOL VE BAŞARI (ÎNB) 
MVFEljvlDT,  AJB.I). 

Bu rapor aslında göçen elli yıllık bir zimart V(Ser|s$ttâe 
Amerika Birleşik Devleti eri 'niri Mi chigari Eyal etin/iri Öncü 
haritacılarından olan Mary C. FEINÖT'in hayât 
hikayasedir. Bayan Feindt erkeklerin hakim olduğu bir 
dünyada umutlarını ve kararlarını açıklamaktadır. 
Feminist hareketlerin başlamasından çok Öncelerinde yer 
alan ve gençliğinde başından geçen yargilamci : ye 
gûçlakleri açıklamaktadır. Bayan Feindt'iri hikayesi onun 
tarih sevgisini ve bu. arada A. B, D. 'de terken dönöm arazi 
gelişimine dair alıntıları ortaya koymaktadır. Ayrıca ilk 
dönem haritacıların yargılamaların ve çektikleri 
sıkıntılara karşi: duyduğu hayranlıkları  anlatmaktadır. 

Teknolojik gelişmeye değinilmiş haritacılıktaki sonuç 
bırakan problemlere bir gözatılmış ve haritacılığa uygun 
unvanları özetlemiştir. Sonuç , olarak, kendi kararlı 
motivasyonunu açıklayarak unvanlar dünyasıyla haritacılık 
dünyasının birlikte entegrasyonunun gerekliliği 
hususundaki yetenekleriyle gözümüzde değer kazanmaktadır. 

103.3 UZUN   VADELİ  ÎSTÎHDAM  VE   PERSONEL   PLANLAMA 
POLİTİKALARI. (İNG) 

E. LUNDEMO - M.B. N0RDL1,  NORVEÇ 

Haritacılıkta daha fazla hayanın istihdamını 
gerçekleştirmek için birçok kanaldan çalışmalar yapmak 
zorundayız. Bu türden çalışmalara yaklaşık on yıl: önce 
Norveç'te başlandı. Bu -faaliyetlerden bazıları halen bu 
alamda görevli bayanlar ve ileride bu alana dahil olacak 
- kızları hedeflemektedir. Aynı zamanda daha fazla kadın 
i s t. ihdamının kur u 1 u ş u m uzd a g e r ç ekleştiril m esi için 
tedbirler aldık ve durumlarını iyileştirici imkânlar 
haz ı r 1 adı k „ Şi mdi bu çal ı şmal ar ı n ürünlerini 
beklemekteyiz. 

103.4 HARİTACILIK KADINLARA MEYDAN OKUMAK MI? (İNS) 
LEEA VIKMAN,  FİNLANDİYA 

1972 Yılında topograf olarak mesleğime başladığım zaman 
Finlandiya haritacılık eğitimi tarihinde master yapmış 
oni kinci  bayan ben idim. 

İlk görev yerimde orta yaşlı bir kartograf ile beraber 
çalıştım. Ayrıca iki defa Afrika'da çalıştım. Bunların 
ilki Tanzanya (3 Yıl) ve diğeri Bostwana (2 Yıl)'dır. 
Bugün  ise  Finlandiya'da  bir  bölge?  harita  dairesinde 
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çalışıyorum. Şu anda Finlandiya'da yılda yirmi bayan 
harita mühendisi yetişmektedir. Ancak, bunların büyük 
çoğunluğu şehirlerde görev yapmaktadırlar. Bu alanlar-
dı şında çalışırken hâla ilk bayan haritacı gören 
kişilerle karşılaşmaktayım. Bunun nedeni kadın-erkek 
eşitliği yasasının açıkça kabul1 enilememesinde 
yatmaktadır. 

Bana her saman şu soruyu sorarlar: "Bayan haritacı olmak 
nasıl?" diye, ben ise onlara: "Her şey tamam; ancak, asla 
bir erkek haritacı olmadım" derim. 

104.1 DANİMARKA'DA YEMÎNLÎ SERBEST HARİTACILAR BÎLGI 
TOPLUMUN   İHTİYAÇLARINI NASIL KARŞILAYACAKLAR? (IN6.) 

L.FREDERÎCSEN - B.ENG, DANİMARKA 

.1937 Yılı Mayısında Danimarka Yeminli Serbest Haritacılar 
Teşkilatı (PLF) kuruldu. Amaca, özel limited şirket 
olarak kalkınmada görev almaktadır. PLF'nin kuruluş 
yönetmel i gindeki hede-flere uygun olarak, PLF" üyelerinin 
gelecekteki ticari imkânlarını güçlendirmek ve cogra-fik 
enformasyon sistemleri üzerine kendilerinin danışman, 
müşavir ve uzmanlık yapabilecekleri düzeye ulaşmalarını 
saglamaktir. 

105.1 ULUSLARARASI LİBERALLEŞMEDE MESLEKLERİN 
ÎRTIBATLANDIRILMASI VE REKABET POLİTİKALARI. (ING.) 

JULIAN ARKELL,  İNGİLTERE 

Bu rapor hükümetlerin profesyonellerin hem kendi 
ülkelerinde hem de uluslararası plat-formda daha güçlü 
hismet vermelerini amaçlayan süregelen kararlılıklarını 
özetlemektedir. İki -farklı 1iberalizasyon denemesi 
mevcutturs Sermaye hizmet ve mallar için ÜECD 
konvansiyonu ile Avrupa Topluluğunun sermaye mal ve 
hizmetler ve kişilerin serbest dolaşıma izin vermesidir. 
GATT (Gümrük Birliği)'a parelel alarak yapılan 
anlaşmaları mesleki hizmetleri de kapsamına alacaktır. 
LDC'l.erdski gelişmeler GATT'a başka bir boyut 
kazandırmaktadır. Rekabet politikalarının uygulanmasını 
geliştirmek için uluslararası hareketler de mesleğe tesir 
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105.2 DANIŞMANLIĞIN DESİSEN YÜZÜ. (1NB) 
IAN S.HOWAT,  İNGİLTERE 

Danışmanlık tarih boyunca sorumluluk alanında köşe taşı 
görevi yapmıştır. Başlarda düşük olan tahsil seviyesi yüz 
yılın ortalarında yükselme göstermişse de bugünkü durum 
teşrinde yeterli baskıyı oluşturamamıştır. Ancak 
genişleyen dünya ekonomisi beraberinde daha iyi eğitim 
ortamını getirmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
rekabet de değişiklikler meydana çıkmıştır. Müşterilerin 
davranışları ve motivasyonları değişmiştir. Hükümetler 
sınırlı uygulama ve ücret kartellerini terk etmişler 
vekillik ücret sıkalaları uygulama dışı kalmış ve 
danışmanlıkta bu değişimlerden etkilenmiştir. Tüm bu 
değişimler sonucunda danışmanların iyi bir iş adamı 
olması gerektiği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Yüzyılımızın sonunda ekonominin genişlemesi ve 
teknolojinin ilerlemesi neticesinde ülke sınırları 
aşılmış adeta tüm dünya tek bir pazarmışcasına birbiriyle 
her alanda iletişime girmiştir. İşte bu nedenledir ki, 
mesleklerinde sınırları delinmiştir. Herhangi bir meslek 
başka mesl ek 1 er i n içine sı z mı şt 1 r. Gel i şen dünyada 
müşterinin tatmin edilmesi amaç olmuştur. Bunun 
gerçekleştirilmesi içinse mesleğin gelişen teknolojiye 
ayak uydurmasın.!.n sağlanması ,-.:.. -fırsatların iyi 
değeri endi rilmesi gerekmektedi r. 

105.3 HARİTACILARIN ÖZEL SEKTÖRDEKİ MESLEK SORUMLULUKLARI 
R.W. FOSTER,   A.B.D. 

Özel yeteneklere sahip olan bir kişi kendisine halkın 
içinde özel bir yer ayırabilir ve bu özel yeteneğini bir 
bedel karşılığında başkalarına tahsis edebilir. Bu 
bakımdan bir haritacı da özel çalışmalara sahip 
olduğundan halk ve müşterilerine karşı böyle bir 
yükümlülük altında bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün de 
benzer diğer mesleklerde olduğu gibi bazı sorumlulukları 
mevcuttur. Bu çeşit tüm profesyoneller vtebster'in 
deyimiyle -"Hayatlarını b i r aktivite ile  
kazanmaktadırlar." Böyle kişilere devletçe lisans 
verildikten sonra profesyonel haritacı veya diğerleri 
olmaktadırlar. İster sözlük anlamıyla olsun, isterse 
hükümetlerin verdikleri lisansla olsun, kendisine 
profesyonel diyen kişinin, hizmet verdiği kişi ve 
kuruluşlara karşın sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. 
Bunların sınırları ise o meslekte çalışan diğer 
meslektaşlarınca belirlenir. îşte bu rapor A.B.D.'deki 
haritacıların özel sektördeki sorumluluk ve 
yükümlülüklerini anlatmakta ve normal alarak onların 
korunmalarını amaçlamaktadır. 
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105.4     BÜTÜNLEŞİK     MESLEKİ   UYSULAMA     -  H0N|3-?K0NÖ     C)RNEŞ|« 
i t i m . ) : ; ■ : ■ :    , .  ■  " ■ ■ < ■  ■  ■ ■  ' ; ■  -  ■   :     ■ ■ ■ ■ ■ ■ .  .  . : . ■ ■ . :  ; ■  . : ' .  :  ' ■ '  - ' ^  ■ ■ ■ ' ■ ' ■ ■ / ' " ■ ' : " ■ ■ .   ^ ■ ■ ■ . ^ ^ ' ^ ^ ■ ; ^ \  

: : / : ' ■ ■ ■ .  ' : ■ ' ■ ' ' ■  : ■  ' .  ;   '    ' ■    ■ ■ ' . ' ■ ' .  ■ ' .  ■ ' ■  ■ , ■ ■ - '  ■ ' ■ ■  ■  ■ ■ ' :  ; i ^  î : : t ; . H ' i 3  i : ^ ^ "  i  . ş i f f t > G » ^ ş : : , ; , ; C : :  v ^ ^ ^ ^ ı ^ i î * ' : ; ı ^ : ' : : ;  ■ :  : 

Çö.k  . yani o .   amaçları ' ■, ■ö^an^-«y£üi;â^iv:^»iiQ$%^^^^ 'beklentileri,'"        
isin    -   bölümleri,       :@n£&§r&£^®ti&■:i^:M0t&tv./ :V ■ .uzman 1 aşma   
ve   kpllektif   sorumluluklara  karşı   bağırtişıiîliıfe.     ■ 

Entegrasyon     için   fikirler;,    ; çapraz     aşılama ::"f:i.rşştiŞ#^:i::,:^^:: ..   
ekonomik    ■   ğûç       durumu, ■■■.:■ .'•■■p'roj'e.'̂ i/köü^-dil^ 

tekrarlardan   ■■ kaçınima' mûs>ter.ly.e::'.er»?,;:u..E:t,tŞ:a. mşİ:^%'̂ Mp4^Şi4':W0ıt!i;V4)} 
■■■  öz'şşl. ^kap:Ş.rl.ar.,: a;r.aâlİFMİŞŞ;;.:.!İ<1 ^.iŞki j:^p;.ii^ş\:.::y;^^^pSf|İÖ:#'.fe|^İfe 

(Efi't &ğP asyon  : ;İ:.:;: ;i:'<J% h '■■':..<:s :'f. i k'i;p!J ̂ ;rj::;:;̂ r:;.:■ ■■.::.v.:̂ :̂İ': îrj.ö:|röej?!1 ?ivt;:llfiicliil;!̂ ? :̂̂ ^5;<*i:  ̂siSf-
liml ül tık! arl.'' :fflG<=vteri:'n'in'''fb'i;.K-^:y*ş0l/^:'ü^|t».^ft;İ<asş|rt:â^;*^ geçiş     istemesi   
ariijlnal.'düşunöşe• :Sihı^r;3amŞl.â^\' •ft;öeje'nity;fc& l i d e r l i k    
gel iş iminin   engellenmesi . 

H o n . g - K o n g  d e n e y i m i ;  y a s a l  s ı n ı r l a m a l a r  y o k ,  t i c a r i  
z i h n i y e t ,  h a k i m ,  k a l k ı n m a  h e d ' e f l e n m i ^ r  m ü ş t e r i  k a p s a m l ı  
bilgi : : : iştii yor-.   :

:   Haritacılık:   mesleği:    ki emeri; : d'e .   ol:^>a 
'. ■■b̂ w.k!a;Ç:i'liik:[.>:■■;<?/$:■. ..vçiiger/ '.-■kıgî fiki'' ,';kur̂ l:ş*>il::ar', ̂ ŝ fi'biv'̂ /ŝ b̂ i;!'' ''■.[■,-'..,■ . ■ 

!|tt.Ş|:4il#ksl.e>r::':tıia.P-'a;:'f:'i:r1dart:ı';şıb>k4'<f>ıörtd:i'rl;iiilıj!)feliı;-ti.:r'.i1 i';?;w:. '^Y4:4^A-  ■  ' ]?y<i:i *!'<?'■■: ; : ; /o; 

. .  . ; ^ö$ fc t e r : i v : ; : ' H j f ^a l« :ye t : i< ' ' i h e s ö to , i î f t : t f a ; v^  ;.vsb:P'U.m:luyt&i::;^!Öf-:nn!Ş:k.v': :; 
■ /"İ ■St::e'(İ)SŞife?tŞ;.':'^^ ■> İŞfcİp:"     C-â:|.İ:!©*fBÖB¥:Ö|İ#l#.'■: ^®l^fâ^y^M&ğBfrl'&rİjŞWi$0î■i ■'■• ■ İ ; İ - : 
' ■ Çi.fe;İ 'i 'ş:fca:r me ,'■■ ' ■' ■ :y:ap:i 1 af>ma>,'•" -■■>p:3izM̂ &m^ -̂M{% id&ıxi&»';fty&-i h. rrtlia:l*iA*fiiaii»:" / '■■■: '■ 

safhaları  i yer  almaktadır,   Pazar  reaksiyonu  pozitif 
olmuştur» 

Sonuç olâr-âk üygulânabi 1 iri iğin, yürütülen projenin 
ölçeğine vs pazar durumuna bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 
Ayrica bu bağımlılık, eski den mevcut olan bir 
yapılaşmanın varlığı durumunda daha da artmaktadır. 

106.1 SORUMLULUK, TAZMİNAT OLAYI VE HARİTACILAR. (İNG.) 
Alan KINDRED,   İNGİLTERE 

Profesyonel insanın sorumluluğu günden güne giderek 
artmaktadır. Kanunlar, yargılamalar, tüketicinin 
korunması ve kamuoyu hep bu. genişleyen sorumluluk 
alanının yönleridir. Bu konularda ihmalle suçlanan 
haritacılar davayı kazanmış olsalar bile, kamuoyunda 
aklanmada güçlük çekebilirler. 

Bu raporda kontrat yapmak suretiyle bu sorumluluk S'e 
tazminat hadiselerinin azaltılabileceği fikri 
anlatılmaktadır. 
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Ayrıta raporda sigorta önerisi de getirilmektedir. 
Mesleki tazminat sigortası yaklaşık yaz yıldan beri 
sınırlandırılmıştır. Ancak son on yılda bu alanda bazı 
çalışmalara rastlanmaktadır. Raporda ayrıca haritacılara 
karşı kamunun yükümlülüğüne  de değinilmiştir. 

106.3 HARİTACILIK  KOOPERATİFLERİ- KENDİNE  OZBÖLÜK  VE 
MESLEKİ BASARI. (ALM) 

S.BALCER,    POLONYA 

Bu raporda Polonya"deki kooperatiflerde görev yapan 
profesyonel haritacılar hakkında bilgiler verilmektedir. 
Kooperatifler ise; genel kurul, yönetim kurulu vs 
idareden meydana gelmektedir. Bunlarda kendi birliklerini 
oluştururlar. Ulusal kooperatif birlikleri aynı zamanda 
uluslararası birliklerin de üyesi di rl er „ Pol arıya 'daki 
haritacılar kooperatifi kendi alanında bağımsız olup, 
faaliyeti er i h ar i t ac111k a1 anı i 1 e sınır iıdır. 

106.4 NÜKLEER ENERJİ FABRİKALARININ  GÖZETİLMESİNDE  BİR 
HARİTA  MÜHENDİSİNİN  UYGULAMALARI.  <ALM.) 

D.SPERLING   M.HAGEMAN  H.J.PRZYBILLA, BRD 

Nükleer santrali arda haritacılık mesleğinin yerine 
getirilmesine, zaman ve e k on o m i k s E; b e p 1 e r gibi değişi k 
bir çok sınırlamalar engel teşkil etmektedir.. Burada iki 
uygul amada har i tac: ı n ı n tal ep 1 er i n i aç :ı. k 1 amaktad ı r . 

:!.-■ Su altı fotogrametri uygulamasıyla bir basınçlı su 
reaktörü alanında geometrik kalite kontrolü, yapı l'ması., Bu 
çalışmada Özel metod ve aletler kullanıldığından, bu. 
metod ve aletlerin haritacılığa etkilerinin bilinmesi 
gerekir. 

2- Radyasyon   kontrol   elemanlarının  jeodezik   ölçümü 
gerekli  olabilir  ve bu  durumda  özel  optik   aletler 
gereklidir. Tüm bu Ölçümler çok yüksek hassasiyeti 
gerektirmektedir. 

107.1 BİR İSVİÇRE ÖZEL İSLETMESİNE GÖRE, BİR HARİTA 
MÜHENDİSLİĞİ BÜROSUNA GELEN DEĞİŞKEN TALEPLER. (ALM) 

A.BICHSEL,  İSVİÇRE 

Gayrimenkul bilgi sistemleri alanında bilgisayarlaşmanın 
hızlı gelişimi ve toprakla ilgili bilgilere karşı hem 
toplumların, hem de idari otoritelerin giderek artan 
oranlarda ihtiyaç duymaları, haritacılar için kendi 
alanlarında   tek  vücut   bir  pazar  oluşturma   imkânı 
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sunmaktadır. Bu yalnızca kapsamlı bir taahhüt ve riski 
gözününe alış olmayacak aynı zamanda ekipman ve personel 
eğitimi için büyük yatırım gerektirecektir. 

Bu rapor, ortalama bir İsviçre haritacılık şirketinin 
incelenmesiyle bu soruna bazı açıklamalar getirmektedir. 

107.2 A.B.D.'NDE  PROFESYONEL  HARİTACILAR  -KÜÇÜK  BÎR 
GİRİŞİMCİ. (ÎNG) 

P.B. LABHAM,   A.B.D. 

özel çalışan haritacılar, A.B.D.'de bu meslekte -faaliyet 
gösterenler arasında belirli bir grubu oluştururlar. 
A.B.D.'nin 50 eyaletinin her biri ayrı ayrı lisans 
vermektedir. Dolayısıyla her eyaletin lisans verirken 
kendine Özgü normları vardır. Bu ise ülkede tek bir 
standart işlemin oluşumuna engel teşkil etmektedir. Bu 
konuda A.B.D. devlet mühendislik ve haritacılık lisans 
kurullarının yetkili kılınması gerekir. 

A.B.D.'deki bu Özel girişmciler genellikle bir 
profesyonel ve beraberinde 2 veya 4 teknisyenden oluşan 
küçük ekiplerdir. Bu nedenledir ki, A.B.D. kanunlarına 
uygun olarak, barındırdıkları personele sosyal güvence 
temin edememektedirler. (Emeklilik, hayat ve sağlık 
sigortaları gibi) 

Bu rapor yukarıda bahsedilen meselelere olumlu 
yaklaşımlarla bakmakta ve bazı net çözümler önermektedir. 
Bu vesileyle hem mesleğinin gelişmesi hem de sosyal 
tanınmayı temin imkânına kavuşulacaktır. 

107.3 NİJERYA'DA  HARİTACILIĞIN  KARŞILAŞTIĞI  ENGELLER 
(ÎNG.) 

O.KASIM,   NİJERYA 

Rapor, ülkede uygulanmakta olan haritacılıkla i l g i l i  
durumu ve gelişmeyi açıklamakta ve meslekte sayısı 
günden güne çoğalan yerli haritacılara değinilmektedir. 
Ayrıca Nijeryalı haritacıların mesleklerini yerine 
getirmeleri esnasında karşılaştıkları engellere yer 
ver i 1 mi st i r. 

Raporun sonunda ise, bazı tavsiyeler verilmiş ve bu 
hususta ihtiyaç duyulan uluslararası yardım talebi dile 
getirilmiştir. 
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107.4 HARİTACILIK MESLEĞİNDE KADINLAR. (ING.) 
A.M. PIRAS TERENZONI,  İTALYA 

Haritacılık mesleğinde kadın haritacıların tarihsel bir 
gelişimi verilmiş, meslekteki durumları faaliyetleri 
anlatılmış, insani ve mesleki ilişkileri dile getirilmiş 
ve bu katagorinin organizasyonal yaşama adaptasyon 
sorunlarına değinilmiş ve geleceğe bir gcisatı İmi ştır. 
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2. K O M İ S Y O N  

MESLEKÎ EĞİTİM VE LİTERATÜR 

201.1 Harita   Mühendisliğinin   Değişen    Rolünde  Yeni 
Gelişmeler. (ÎNG) 

A.M.  COOTE,  T.J.M. KENNIE,  İNGİLTERE 

202.2 isviçre'de  Harita  Mühendisliği  Öğretimi;  Arazi 
Bilgi  Sistemlerinde Ders ve Uygulamalı ödevlerin  önemi. 
(FR) 

A.MISEREZ,  İSVİÇRE 

202.3 Avusturalya'da Haritacılık öğretiminde Gelişmeler. 
(ÎNG) 

PETER DONE,  AVUSTURALYA 

203.1 Arazi  Bilgi  Yönetiminin  Gelişimini  Karşılamak: 
Multi Disiplinli Bir Yaklaşım. CtNG) 

VINCENT B. ROBINSON - GORDON GRACIE,  KANADA 

203.2 Uygulayarak  Arazi  Bilgi  Sistemlerini  öğrenmek: 
Bilgisayar  Destekli öğretim için Bir  Program  Paketinin 
Gelişmesi ve Uygulanması Deneyimleri. (ÎNG) 

J. HöHLE, E. STUBKJAR,   DANİMARKA 

204.1 GPS: Haritacılıkta Beklentiler. (ING) 
V. ASHKENAZI,   İNGİLTERE 

204.3 Tek n o 1 o j i d e k i H ı ;■: lk ı 6 e 1 i ş m e A ç :ı. s ı n d a n  M ü h e n d i s 1 i k 
Ölçmeleri öğretimi Çağdaş Mıdır? (ÎIMG) 

W. M. WELSCH,  ALMANYA 

204.5  Deniş  Kaynaklarının Kullanımına Yönelik  öğretim. 
(ÎNG) 

JOHN KING,  İNGİLTERE 

205.1 Arazi Bilgi Kullanımı öğretimi. (tNG.) 
JOHN    MCLAUGHLIN,  KANADA 

206.1 Üniversitede  Haritacılık  Mü-fredatı  En-formatigi s 
Şimdiki Durum. (ÎNG) 

T.F. PAREJA - C.S. 6ARCIA - P.M. REGIDOR 

206.2 Jeodezi ve Kartograf ya'da Bilgisayar ve  En-formatik 
öğretiminin Hedefleri. 

I. MITAŞOVA,   ÇEKOSLOVAKYA 

206.3 Üniversitede  Haritacılık  Müfredatı  Enformatigis 
Nereye Kadar Gidelim? (ÎNG) 

J. OAVERO ABAD - M.F.ABADIA - C.A. SANÇHES 
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206.4  Macaristan'da Harita Mühendisliği öğrenci leri İçin 
Kurumsal ve Uygulamalı Öğretim. (ALM) 

K. DEDE, MACARİSTAN 

107.i Bilgisayar   Destekli  Kentsel   Alan   Düzenleme 
öğretimi. (ALM) 

R. HOISL - A. STARK 

207.2 Çekoslovakya'da Bi1 imsel-Teknik Harita ve Kadastro 
Bilgileri. (ALM) 

JAROSLAV KOUBA,  ÇEKOSLOVAKYA 

207.3 Köy Yenilemesi Yaygın (uşaktan) Öğretimi - Almanya 
Federal ' Cumhuriyeti'nde Şenel öğretim Sonrası ve Mesleki 
Hizmeti .tçi öğrenimi îçin Bir öneri. (ALM) 

H. MAGEL - J. ATTENBER6ER, ALMANYA 

207.4 Ontario'da (Kanada) Haritacılık Öğretimi  - Mesleki 
Buhranın Cesaretle Karşılanması. (INS) 

LORRAINE PETZOLD,  KANADA 
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2. K O M İ S Y O N  

201.1 HARİTA  MÜHENDİSLİĞİNİN  DEĞİŞEN   ROLÜNDE   YENİ 
GELİŞMELER. (İNG) 

A.M. COOTE - T.J.M.N. KENNIE,  İNGİLTERE 

Bildiri 90'lı. yılların ortasında harita mühendisinin rolü 
hakkında yeminli harita mühendisleri Kraliyet 
enstitüsünün <RICS) bir çalışma grubu tarafından 
hazırlanan raporun sonuçlarını vermekte ve bunları 
güncelleştirmektedir. Harita mühendisinin değişen rolünün 
nedenleri incelemekte ve bunları güncelleştirmekte, 
incelenmekte ve olasılıkla enfarmasyon teknolojisi, 
yönetim ve tüze alanında uzmanlık çalışmalarının giderek 
artan önemi vurgulanmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle 
öğretimden istenen hususları ve yeni hasırlanan RICH 
öğreti m i 1 kel eri tartışı1maktadır„ 

201.2 İSVİÇRE'DE  HARİTA  MÜHENDİSLİĞİ  ÖĞRETİMİ;  ARAZİ 
BİLGİ  SİSTEMLERİNDE  DERSLERİN VE  UYGULAMALI  ÖDEVLERİN 
ÖNEMİ. (FR) 

A. MISEREZ,   İSVİÇRE 

Her iki federal teknik üniversitede son zamanlarda 
toplumun teknolojik gelişmesi ve isteklerini daha iyi 
dikkate almak için harita mühendisliğinde öğretim 
doğrultusu için ders planları tamamen yeniden 
düzenlenmiştir. Bildiri İsviçre'de harita ve kültür 
teknik mühendisliği yapmak için gerekli üniversite 
eğitiminin özelliklerini açıklamaktadır. 

Metinde, geleceğin harita mühendisleri için mekandal 
bilgi sistemi alanında öğretimin önemi vurgulanmakta, bu 
arada, EFP Lausanne'de geliştirilen macSIT program 
sistemi açıklanmaktadır. 

201.3 AVUSTRALYA'DA HARİTACILIK ÖĞRETİMİNDE  GELİŞMELER. 
(İNG) 

PETER DONE, AVUSTURALYA 

Bildiri, Avustralya'daki ölçme ve kartografya sanayii 
hakkında genel bir bakış sağlamakta sonrada bu alanlarda 
uygun üniversite dönemi ve sonrası teknisyen öğretim ile 
ilgili kısa bir özet vermektedir. 
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203.1 ARAZI  BİLGİ YÖNETİMİNİN  GELİŞMESİNİ  KARŞILAMAK: 
MULT1 D1S1PL1NER BİR YAKLAŞIM. (İNG) 

VINCENT B. ROBINSON - GORDON GRACIE, KANADA 

Belediye ve yönetimin, en iyisi bir üniversite çevresinde 
ele alınacak arazi bilgi gereksinimlerine cevap vermek 
için 1987'de Haritacılık Bilimleri merkezi ile işbirliği 
yaparak çalışmak üzere Toronto Üniversitesi'nde Arazi 
Bilgi Enstitüsü kuruldu. Bu gereksinimler lisans 
düzeyinde sürekli araştırma ve Öğretimi içerisindedir. 
Enstitünün kuruluş -f else-f esi ne göre taşınmazlar bilimi 
yalnız haritacılık alanını değil, bunlara ve yönetime ait 
bilgiler açısından da birçok değişik alanı kapsar. 
Araştırma çalışmaları, taşınmazlar biliminin, en iyisi, 
birlikte çalışan disiplinlerin bir ağından oluştuğu 
künsepsiyonuna dayanır. 

Enstitü taşınmazlara ilişkin bilgilerin yönetilmesi 
açısından sorunları ele alan araştırma projelerinde 
birlikte çalışmak için -fakülte ve çeşitli .disiplinlerden 
lisans öğrencilerine etkili bir -forum sunar. 

203.2 UYGULAYARAK  ARAZİ  BİLGİ  SİSTEMLERİNİ  ÖĞRENMEK: 
BİLGİSAYAR  DESTEKLİ  ÖĞRENİM İÇİN BİR PROGRAM  PAKETİNİN 
GELİŞMESİ VE UYGULANMASI DENEYİMLERİ. (İNG) 

J.HÖHLE - E. STUBKJAR,  DANİMARKA 

Bilgi toplumunda bilgisayarların çoğalan kullanımı 
öğretim  ve öğreti için sorunlarını da birlikte  getirir. 
Bu sorunları çözmek için bilgisayar ancak yardımcı araç 
ol arak ku11 anılabilir. 

Bildiri'de Aolborg (Danimarka) Üniversitesi'nde 3 yıllık 
deneyime dayanarak bilgisayar destekli Öğretim 
tartışılmakta arazi bilgi sistemleri için "LİS demo" 
denen geliştirilmiş bir program paketi sunulmaktadır. Bu 
arada, öğretim yazılımının gelişme ve uygulanmasında 
edinilen deneyimler de verilmektedir. 

204.1 GPSs HARİTACILIKTAN BEKLENTİLER. (İNG) 
J.MAC LAUGHLIN,  KANADA 

Bildiri, GPS'nin jeodezide uygulama alanlarında ve 
gelecekteki görünümlerine ilişkin bugünkü bilimsel durumu 
içeren bir özet vermektedir. GPS teknolojisinin uygun bir 
kullanımının anlaşılması için gerekli olan integer 
ambiguities ve cycle slips bildiride yalın ve ayrıntılı 
olarak açıklanmaktadır. Güvenli GPS yönteminin yüksek 
doğruluk  derecesi,  kinematik GPS ve variyantları  hızlı 
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statik GPS ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bildiri 
blok 2 GPS uydularına dayalı olarak çalışan sistem 
girildikten sonra GPS jeodezisinin gelecekteki 
görünümlerinin tartışılması ile son bulmaktadır. 

204.3 TEKNOLOJİDEKİ HIZLI GELİŞME ACISINDAN MÜHENDİSLİK 
ÖLÇMELERİ ÖĞRETÎMt ÇAĞDAŞ MIDIR? <ING) 

W.M. WELSCH,  ALMANYA 

Son yıllarda "değişen bir dünyada jeodezi" konusunda 
birçok görüşler ortaya atılmıştır. Bir taraftan Önemli iş 
alanlarını kaybetmemek, Ote yandan uğraşların 
netleştirilmesi için değişen ve büyüyen olanaklardan 
yararlanma durumunda bulunmak için konumun genel tenoru, 
uygulayıcı jeodezi -ve böylece aynı samanda mühendislik 
ölçmeleri de-- bir dizi teknik yenilikler ve teknolojik 
dürtülerin kabul edilmesi zorunluluğu işaretini 
vermektedir. Uygulama için geçerli olan, öğretim için de 
geçerlidir. Yeni gelişmeleri karşılayan iki öğretim 
konsepsiyonu ele almakta ve hızlı teknolojik gelişme 
bakımından mühendislik ölçmelerindeki öğretimin genelde 
tam çağdaş olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

204.5 DENİZ KAYNAKLARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETİM. 
(ING) 

J.KING,  İNGİLTERE 

Deniz daima önemli olmuştur; -fakat, uzunca zamandan beri 
önemi daha da artmıştır. Çünkü, kıyıların yanı sıra d en i:; 
dibinin doğal yardımcı kaynakları devletler hukukunda ele 
alınmaktadır. Bu kısa bildiri, denizlerden yararlanılması 
için gerekli öğretim sistemini ele almaktadır. 

205.1 ARAZİ BİLGİ KULLANIM ÖĞRETİMİ. (ING) 
J.MAC LAUGHLIN,  KANADA 

Arazi bilgi sistemlerinin gelişmesi, yönetimi ve 
uygulanmasını içeren konsepsiyonlara ad vermek için 70'li 
yılların ortalarında "Arazi Bilgi Yönetimi" (ABY) 
deneyimi benimsenmiştir. ABY başlangıçta arazilere 
yönelik, aynı zamanda politika. Yönetim ve teknolojiden 
gelen tepkilere ilişkin bilgi gereksinimlerine göre 
konsantre olmuştur. Bildiri, son 10 ayın ABY 
konsepsiyonlarındaki gelişmelerine bir bakış sunmakta ve 
bunun akademik çevre ile nasıl bütünleştiğini 
açıklamaktadır. Bu arada örrreklerin güçlülüğü ve 
zayıflığı teşhis edilmekte ve gelecek yıllardaki 
gelişmelere değinilmektedir. 
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206.1 ÜNİVERSİTEDE HARİTACILIK MÜFREDAT ENFORMATlSls 
SİMDİK! DURUM. (11MS) 

T.F. PAREJA - GwS..'GAIRClA'::':-''>,>M>::::^fe(3tİ^ 

Üniversitede haritacılık öğretimi müfredatında enformatik 
bilgi dersinin gerekliliğini saptıyorlar. Bildiride 
elektroniğin ve en-formatigin jeodezik elemanlara etkisi 
analiz edilmekte, bu dönüşüm sonucu olarak :gözlem 
şeklinin var i yasyonl arı gerekli görülmektedir. (3e:öd#zi:k 
çalışmaların hesaplanması iki türlü etki yâpmaktadiri : V 

a) Aletlerin variyasyonu ve gözlem ypri't&ml"âr.1:'.:: n̂:i.'':'::;H:MS©p': 
şekillerini ortaya koymaktadır.    "        ^ : 

b) , Haritacının   yardımcı  aleti  PC'nin   kullanılması, 
gözlemlerin oldukça kolay yapılabilmesini sağlar. 

En-f ormati ği n, bir haritacının çalışmasını sürdürdüğü 
gibi, tür ve şekil etkilediği dikkate alınırsa, bu yeni 
teknolojinin optimal bir kullanımcısı olmayı sağlayan bir 
dersin anlamı ortaya çıkar,, 

■M&. 2  JEODEZİ VE KARTOSRAFYADA BÎLSISAYAR VE ENF0RMAT1K 
Ö©RETİMİNİN HEDEFLERİ. tALM)  • "■ ":v ■ ■■ : ;; 

I.MITASOVA,  ÇEKOSLOVAKYA 

Bildiri hesap tekniği, programlama, sistem ve sibernetik 
disiplinleri dersine ait bazı bilgi ve deneyimleri 
içermektedir. Bu bilgiler uzun süredir öğretimin i l k  
yı11 a rınd a ög ret i 1 me k t e ve z aman açısın d an tüm d er s1 erin 
% 5—6'sına ulaşmaktadır-,, Yeni gelişme toplum en-formatigi 
ile jeodezi ve kartografyanın toplumsal uygulamasını 
getirerek bizden, çağdaş -ve mekansal enformasyonun kuram 
ve uygulamalarını belirlemeyi ve jeodezi-- kartograf ya 
öğrencilerini bütün bunlara hazırlamayı istemektedir. İlk 
adım enformasyon sistemleri ya da jeenformatik gibi yeni 
enformatik disiplinlerine yer vermekte atılmıştı. 
Hedefimiz daha da ileri giderek enformatigi temel 
jeodezik ve kartografik disiplinlere ayırmak, çağdaş ve 
mekansal en-f ormati k kuramını etkili bilgisayar tesisleri, 
sayısal, grafik ve veri bankası yöntemleri ve 
bilgileriyle ayrıntı 1 andırmaya devam etmektedir. Böylece 
mezunların mesleği mükemel1 eşecek ve toplumsal 
uygulamanın diğer bir mekanı açılacaktır. 
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206.3 ÜNİVERSİTEDE  HARİTACILIK  MÜFREDATI  ENF0RMAT16İ! 
NEREYE KADAR GİDELİM? (ING) 

P.J.C. ABAT - M.F. ABADIYA - C.A. SANCHEZ 

Bildiri sahipleri, haritacılık öğretiminde enformatiğin 
gerekliliğini vurgulamaktadırlar. Fakat ... nereye kadar 
bilgi verilmelidir? Çünkü, haritacılar için çalışmalarda 
yanlış bir yardımcı araç alacak bir tekniğin üstünde çok 
■fasla durmak sOz konusu değildir. Diğer yandan dikkate 
alınmalıdır ki, harita büroları bilgisayarlara da 
sahipti, yani haritacı, program da kullanabilmelidir. Bu 
nedenle jeodezi öğretiminde verilecek en-formatik dersinin 
sini r lan beli r 1 en me 1 i d i r . 

206.4 MACARİSTAN'DA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ  1C1N 
KURAMSAL VE UYGULAMALI ÖĞRETİM. (ALM) 

J. KOUBA,  ÇEKOSLOVAKYA 

Macaristan'da üst düzeyde jeodezi öğretimi 17&3'te, 
başlamasına karşın üniversitede harita mühendisliği için 
bağımsız öğretim 1949'da başlamıştır. Son 40 yılda 
dersler küçük değişikliklere göre yapılmıştır. Çeşitli 
Öğretim planlarında üç uzmanlık grubundaki ders saatleri 
sayısının değişikliği ile; kuramsal ve uygulamalı ders 
saatlerinin düzenlenmesi ele alınmaktadır. 

207.1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KENTSEL ALAN DÜZENLEME 
ÖĞRETİMİ.(ALM) 

R. HOISL - A. STARK 

Münih Teknik Üniversitesi'nde (MTÜ) arazi 
toplulaştırıİması çerçevesinde kentsel alan düzenleme 
öğretimi şimdiye kadar manuel yöntemlerin kul 1 anı İmcisi yi a 
yapılmıştır, öğrenciler planlama ödevlerini yeterli 
düzeyde yapmadan uzun süren uğraşlarla meşgul 
edilmişlerdir. ÇARE (Computer Aided Reallotment) program 
paketi MTÜ'nde bunun için yardım sağlamaktadır. Planlama 
bilgileri bilgisayar destekli olarak hasırlanmakta ve 
işlenmektedir. Bu program paketi İ989'dan beri 
kullanılmaktadır. Böylece öğrenciler tasarının planlama 
görevlerine kendilerine konsantre edebilmekte ve 
planlamada elektronik bilgi işlemlerini öğrenmektedirler. 

Bildiri, kentsel alan düzenlemesinde veri işlenmesi 
çerçevesindeki deneyimleri vermektedir. 
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207.2 ÇEKOSLOVAKYA'DA   BÎLÎMSEL  - TEKNİK  HARİTA   VE 
KADASTRO BİLGİLERİ. (ALM) 

J. KOUBA, ÇEKOSLOVAKYA 

Uluslararası Ölçekte harita ve kadastro icin bilimsel--
teknik bilgi sistemleri. Çekoslovakya'da bi 1 i imsel -tekni k 
bilgi durumu. Demokratik Almanya'da kullanılan AIDOS 
OS/ES program sistemiyle işbirliği. Uluslararası 
işbirliği için öneriler,, 

207.3 KOY YENİLEMESİ YAYBIN (UZAKTAN) ÖĞRETİMİ  - ALMANYA 
FEDERAL  CUMHURİYETİ'NDE  GENEL  ÖĞRETİM  SONRASINDA   VE 
HİZMET ICI ÖĞRENİMİ ICIN BİR ÖNERİ. (ALM) 

H. MAGEL - J. ATTENBERGER,  ALMANYA 

Almanya Federal Cumhuri yeti'nde, aynı samanda diğer 
birçok Avrupa ülkesinde koy yenilemesi kırsal alanın 
güçlendirilmesi, Özellikle çekici köy yasamı, iskan ve iş 
yerleri için bir devlet hizmeti ve a.r-^tzı olarak giderek 
artan toplumsal politika Önem kazanır. 

Usun yıllar Federal Cumhuri yet'te jeodezi temel Öğrenimli 
toplulaştırma mühendisleri geleceğin bu Önemli Ödevini 
kırsal belediyeler, koy sakinleri ve ilgili diğer 
uzmanlık kurumları ile sıkı işbirliği halinde 
yapmaktadırlar. Bu arada köy yenilemesinin eksperler ve 
köy sakinlerine yönelttiği ruhsal ve uzmanlık 
isteklerinin yoğun bir Öğretim çalışmasını On koşul 
olarak Öngördüğü ya da eşlik ederek bunları birlikte 
getirdiği daima ortadadır. Bundan dolayı i 3. k kez 
yetişkinler ve öğretmenlerin eğitiminin devamında son 
derece deneyimli bir kurum, Tübingen Üniversitesi Alman 
Uzaktan (yaygın) Öğretim Enstitüsü, köy yenilemesi 
konusunu başarı vaat eden ileri öğretimle ayrıntılı metin 
ciltleri halinde ve bunlara eşlik eden TV ve video 
filmleri ile hazırlamıştır. Uygulama ve öğretimde 
deneyimli uzmanların ve yazarların danışmanlığı ve 
katkısıyla bu türde ilk kez olmak üzere bir kompendium 
(bilimsel bir yapıtın Özeti) hazırlanmıştır. Bu yapıt, 
ilgili tüm yerel politikacılara, yurttaşlara ve uzman 
planlamacılara köy yenilemesinin geniş alanları içine 
Öğretici olarak giren bir alıştırma ve davranışa yönelik 
öğrenimi sağlamaktadır. Bildiride bu ödevin kabulü, 
mevcut deneyimler, materyalin kullanılması, özellikle 
okul öğretiminde TV ve video filmleri hakkında bilgiler 
verilmektedir. 
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■ ■ 207.4 ONTQRÎO'PA; (KANADA) HARJTAC.J:Cx^: '^jŞ^^I'N^-V■'TV;^gŞ!&|||^;^;:;f:.';V; 
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Doğa bilimleri ya da teknik raporlar sosyal jsrgblâ^lĞr-l : < 
çözecek durumda almadığından pek cok serbest meslek glÖ^:' 
haritacılık sanatı da bir güven krizi .iç:irt4eçilr, ■0,:r$u'- /^ 
problemleri tartışmak için tekniğe uygunluk:.;::. ye;;..•• ^hş^^Ş'''': 
mühendislerinin çağdaş öğretiminden .. B.ag.lttışi'2:.'^oia^^v^İlİ'H':'';:^: 
geriye dönüş.© başlamalıyı.?, ■, Yalmscş^/uy^ufi ■\.^,u;ş;ftşff|iik;::\::v ■ 
■■.şlaa::l,ar.a'na' ,>;\>. yön^lik;< ,,b:îr?.. ■■Vö^:ig:&$$:y^ 
:karşıl;amâHy:'.: Doğa ;: p:;|:İ.i mi erinin :' '■rtop-IÎİ̂ Iİ:vtfâi|:̂ "ş(s?Ş;:̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^̂ :|i:;||

;ıit>̂ ;.i-;::
::: 

öğreti (Tİiri bûtünl eyiçii ' ^biİ!?.: :■'' .$$$.)£$%$. ^-::^^^^^rş^i^^l^^iŞ^^i^ 
Mari t a ■• Hohend i>sl:er i: I .Odası .■•.şşigft'li :İşİ:̂ .:;H; m̂;:'f :BfyW% Wi. '■■■■Ş î̂f Ş̂İ̂ vK 
genel uzmanlık alanlarını inceleyecek ciengel i bir ^ 
öğretimin gerekliliğine taraftardır»' : :  . . ■ . : . .  . . . , ■ ' 

T o r o n t o  Ü n i v e r s i t e s i  ö ğ r e n c i l e r i  ş i m d i d e n  l i i s â n ş  
diploması i ç i n  akademik ve pratik öğretimin bir parçası 
■çlarak  hem  dtpgâl , . hem  de: dCışünşşl ; açıd^rt: biİlPffeİ, :.' 

kyr al arı b i ti rmei i d>i rler>.; İİZ'®:!-. l..i:.k:İs ' bötşî̂ lŜ teİ. '̂ ■̂ •«sl̂ ahisâ.a/v ■ ;'■ .: 
■d;â!"i:a.-:.:g-Ç3'kj: ;ya;p;:̂ :l,maşi|.:v.Ş.Şf-:̂ kfenjl:e:̂ ı.K̂ ^̂ dj'i:î :*' ' "ffe.k:rîigi:0:4;:i;k; .̂ ;|i;̂ fi::%;m;̂ :4:•::'

:.«.■ : ar 
af i • ■•yönetijmi:̂  ■: cöşraf i<\y&-: ,̂ ş,ĵ .aiî.- i!.....' ̂ ı' *■■ lî ,; İ ■ ■: :S.4:  ̂̂ ■■̂ iflill1 -̂  1̂ 1̂ 4'5'Ü! ■ ;s: ̂ ^̂ :̂ Ĵ ':' ;■'": ■.:' fesi: p.: 
i; ip! 1 e;r: i >.: v)e

: ■; .uy jü 1 a mayısa/', Y!§ jî  X :.i' U:i: PQ ̂  ¥% ii Ŵ  :> ■ ■■' i JŞ$ İ. Ş̂ .:?: V̂ İs ğ̂ 'ft. İÎ̂ İ0 ■■■■■-:■ " ^h.şsr.i 
ji:s*s:ıl i'k:ta:; s^iart \. .rste

:k'İ:şi* ■"■h/ife'j.'a/ ;fip^^Ögftn:^eh::?'bŞii:â:;<'^:^i::::<:V: ctydürmak 
::g4Merek ■ şör 1 a^(n:işıl<ta.^şif:.';

; '^$û:' û&ei&nkş\. 'H:&P4-[^&^frİ ' ' ■ ■  kendisini  
verilerin pratik: kul lan 3, İmasına  yönler'idif'-mesi ve  verilerin  
görev alanına geçirilmesi mantıksal  ol(jtr» Verilerin sürekli 
olarak artması sonucunda çoğra-fi  bilgi sistemlerine vs arası 
yönetimine dayalı yoğun fctir öğretim g e r e k 1 i d i r .   H a r i t a  M ü h 
e n d isi  i ç i n  h u k u k  ta i 1 i m 1 e r i d e özellikle   önemlidir  ve  
anlamı  gi der ek   artmaktadır. öncelikle ekonomi hukuku 
öğretimde ağırılık kazanmalıdır. Sonuç  olarak  tekrar  
vurgulanmalıdır  ki,  akademik  ve uygulamalı   öğretim  daha  
geniş  şekilde ' reforma  tabi tutulmalı,  bu arada 
öğrenciler daha iyi ana hatlar, daha . ayrıntılı  normlar  ve  
daha  sağlam  uygulamalı  mesleki deneyim elde etmelidirler. 
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3. K O M İ S Y O N  

ARAZİ BİLGİ SİSTEMLERİ 

301.2 Japonya'da Sayısal Arazi Bilgi Sistemleri. 
SHUNJI  MURAI-TOSHIAKI HASHIMATO»  JAPONYA 

301.3 ABD'de  Çok  Yönlü  Bir   Arazi  Bilgi  Sisteminin 
Kurulması   İçin  Mekan  Düzenleme  Dairesinde   Kadastro 
Ölçmelerinin Moderni eştirilmesi. 

JAMES M. PARKER-DONALD A. BUHLER 

301.4 Avusturya'da Bir Arazi Bilgi Sisteminin Kurulması, 
E. HOEFLINGER,  AVUSTRALYA 

301.5 A.B.D'nde Coğrafi Bilgi ve Ulusal Analiz Merkezi. 
A.U. FRANK,  U.S.A. 

302.1 Elektronik Deniz Haritaları Veri Tabanı. 
J.L.A. VAN AALST,  HOLLANDA 

302.2 Bir   Topogra-fik   Veri   Tabanından    Navigasyon 
S i stemi er i Ver ileri. 

M. SOMTON,  İNGİLTERE 

303.1 Bilgiye Giriş; Yasal Sonuçlar. 
EARL F.  EPSTEIN 

303.2 Arazi Bilgilerine Giriş: Olanaklar ve İstekler. 
SUE NICHOLS-JOHN MCLAUGHLIN,  KANADA 

303.3 İngiltere'de  Bir Ulusal Cogra-fi Bilgi  Sistemenin 
Kurulmasında H.M Arazi Tescilinin Yeri. 

P.J. SMITH,  İNGİLTERE 

304.1 Gelişmekte  Olan Ülkelerde Arazi Bilgi  Sistemleri 
Çalışma Grubu Başkanının Raporu. 

P.F. DALE,  İNGİLTERE 

304.2 Sri   Lanka'da    Arazi   Kullanım    Planlamasını 
Desteklemek  İçin  Kadastroya Dayalı Bir Bilgi  Sistemine 
Giriş. 

S.  BERUGODA 

304.3 Yerel   Yönetiminde   PC   Destekli  Arazi   Bilgi 
Si stemi /Cogra-fi Bilgi Sisteminin Uygulanması. 

MARTIN HEUIITT,  YENİ ZELLANDA 
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305.1 Kentsel  Teknik  Altyapı Tesisleri - Arazi   Bilgi 
Sisteminin Bir Bolümü. 

VAGN W. LAURSEN,  DANİMARKA 

305.2 Kamusal  Topogra-f i k-Kartograf i k   Bilgi   Sistemi. 
(ATKÎS)   Projesi!   1:2500,   5000'lik  Sayısal   Peyzaj 
Modellerinin (DLM25) Kuruluş Aşamasındaki Tasarısı ve İlk 
Deneyimler. 

D.BRÜNRE1CH,  ALMANYA 

306.1 Arazi  Bilgi  Sisteminin  Hizmetleri:    Seçenekli 
Uygulama Sistemleri ve Harita Mühendislerinin Rolü. 

G.L. SMITH-R.A. SHEPHARD,  AVUSTRALYA 

306.2 "İsviçre  Kamu Haritacılığı"  Yaygın  Arazi  Bilgi 
Sistemi Kesit. Yerleri Sorununun Cüzümü. 

W. MESSMER,  İSVİÇRE 

307.1 Kadastro  ve  Arazi  Düzeni erimesinde   Öğretim  ve 
Uluslararası iş Birliği. 

R.K. BULLARD,  İNGİLTERE 

308.1 Güney Avustralya Arazi  Bilgi Sistemi-Herkes  îçin 
Prat i k Uygulamal ar. 

J.R. PORTER-P.W. LORES,  AVUSTRALYA 

306.2 Taşınmaz Mallar Finansmancı1 arı ve  Kiralayıcıları 
için Arazi Bilgi Sistemi Tasarımı. 

S. ANDERSON-B. KJELLSON,  İSVEÇ 

309.1 Arazi Bilgi Sistemleri ve Doğal Kaynak  Planlaması 
Bazı. Deneyimler. 

P.R. ZUIART-R.J.  DRIESSEN 

309.2 Kadastroya  Dayalı   Arazi   Bilgi   Sistemlerinde 
Planlama în-formasyonu-Olanaklar ve Sorunlar. 

P. SORBOM-S. SVENSSON,  İSVEÇ 

310.1 Arazi Bilgi Sistemleri- 12.5 Y ı l l ı k  Deneyim. 
M.J.M. BOAGERTS,  HOLLANDA 

310.3 Espoo   (Finlandiya)    Kentinde   Coğrafi   Bilgi 
Sisteminin Kuruluş. 

TUIJA HELOKUNNAS,  FİNLANDİYA 

310.4 Arazi  Bilgi  Sisteminin  Bir Bolümü  Olarak  Bina 
Yönetimi. 

J. ANGTS,  AVUSTURYA 
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310.5 Küçük    Kentler   ve   Belediyelerde  Araş i bilgi 
Sistemlerinin Adım Adım Kuruluşu. 

H. NEUMANIM,  FRG 

311.1 Ulusal  Coğrafi  Veri  Tabanının  Uygun  Maliyette 
Kurulması Bir Kuzey Yaklaşımı. 

SVEIN TVEITDAL,  NORVEÇ 

311.2 Arazi. Bilgi Si stemi -Cograf i Bilgi Sistemi,  Karşıt' 
ve Benzer Yönler, Pratik Bir Yaklaşım. 

IR.J.B. VAN REIJ,  HOLLANDA 

311.3 özel Girişimcilik  Yönünden  Tasarruf  Hakları  ve 
Taşınmaz   Mallar   Mülkiyetinin  Tescili  Sorununa   Bir 
Yaklaşım. 

P.C.  SELMER 

311.4 Özel Sektör ve Arazi Tescili - Ontario'da Yeni Bir 
Yon. 

RON LOGAN,  KANADA 

P  312.1 Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla "Melbourne 
Knowledge Precinet" in Planlanması. 

G.J. HUNTER-I.P. WILLIAMSON,  AVUSTRALYA 

P  312.4 Finlandiya   Kentlerinde   Taşınmaz  Mallar  ve 
Mülkiyet Bilgi Sistemi. 

ARTO NUORA,  FİNLANDİYA 

P  312.6 Kahire  Kentsel   Teknik   Altyapı    Ağlarının 
Yönetiminde Arazi Bilgi Sistemi. 

HARRI LEPPANEN,  FİNLANDİYA 

P  312.7 Havagazı  Hatları  Ağ   Sistemi    İçin    Veri 
Sağlanması. 

P. SCHHlD,  AVUSTURYA 

P 313.1 Coğrafi  Bilgi  Sorma  Di 1i-Cografi  Bilgilerin 
Genel Kullanımının Gelişmesini Sağlamak. 

PAULA AHONEN,  FİNLANDİYA 

P  313.2 Coğrafi  Bilgi  Sistemi  -Arazi  Bilgi  Sistemi 
Yardımıyla Karşılıklı  Etkileşim!  Geometrik  Modellerin 
Bazı1arı. 

W. KUHN, ÎSVÎÇRE - A.U. FRANK,  U.S.A. 

P  313.3 Arazi  Bilgi  Sistemleri  tçin  İlişkisel  Veri 
Maddelerinin Pratik Genişletilmesi. 

J. DORFSCHMID,  ÎSVÎÇRE 
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P  313.5 Gra-fifc Kuramın İçice  Giren Bir LİNEER  Ağaçlar 
Sistemi Yardımıyla Sayısal Harita Verilerine Uygulanması. 

D.P. CHARMAN- N. DALTON,  İNGİLTERE 

P  314.1 Mekansal   Bilgi   Neslinin   ve   Kullanımının 
Kuramsal ve Metadolojik Varsayımları. 

I. MITAŞOVA 

P  314.2 Cogra-fi Verilerin Yazım Sistemi. 
ANTTIRAINIO,  FİNLANDİYA 

P  314.3 Ayıklanmış Veriler için Yazılım ve Çizim. 
IR.H.J.L. AALDERS,  HOLLANDA 

P  314.4 Sayısal  Stereo  Resim  Bloku -  Cogra-fi  Bilgi 
Sistemleri ile Bütünleşme. 

TAPANI SARJAKOSKI,  FİNLANDİYA 

P  301.1  Arazi  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin  Tasarımında 
Temel Model ve önemi. 

I.P. WILLIAMSON-G.J. HUNTER,  AVUSTRALYA 

P  301.2 Topolojik    Veri     Yapılarını     Hiyerarşik 
Genişlemesi. 

BUD P. BRUESGER-ANDREW U. FRANK,  U.S.A. 

P  301.3 ölçüme Dayalı Çok Amaçlı Kadastro İçin Yerel Ag 
Dengelemesi. 

TAHER BUYONG-WERNER KUHN,  U.S.A. 

P  302.2 Jeodezik Baza Dayalı Mekansal Bilgi Sistemi. 
TIBER LUKACS-MIKLOS 6R0SS,  MACARİSTAN 

P  302.3 Konumsal Doğruluklu  Bir Taşınmaz Veri  Tabanın 
Kurulması. 

BRIAN L.6. HILLIAMS,  KANADA 

P  302.4 Arazi  Bilgi  Sistemindeki  Jeodezik  Verilerin 
İşlenmesi. 

JURAJ VALIS,  ÇEKOSLOVAKYA 

P  303.1 Kadastro    ve    Değerlendirme    Verilerinin 
Bütün1 eşmesi. 

S.J. BROUGHTON 

P  303.2 Sayısal Kadastro Haritası. 
E. ZIMMERMAN,  AVUSTURYA 

P  303.3 Uygulamalı  Birçok   Amaçlı   Kadastros    Yeni 
Zellanda Deneyimi. 

W.A. ROBERTSON,  YENİ ZELLANDA 
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P  303.4 Kanada  Eyaletleri îçin Gtomatikleştiriİmiş Bir 
Kadastro Bilgi Sisteminin Tasarlanması. 

G. CAMPBELL-P. EGESBBORG,  KANADA 

P  303.S Aşağı Saksonya'da <Almanya) Otomatiklestirilmiş 
Taşınmaz Mallar Haritasının Gerçekleşme Düzeyi. 

W. TE6ELLER,  FRG. 

P  304.1 Ekin   Belirlenmesi   îçin   Uzaktan   Algılama 
Destekli Coğrafi Bilgi Sistemleri. 

G. REMETEY- FOLÖPP-A. SZENTESî-G. CSONAI,  MACARİSTAN 
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3. K O M İ S Y O N  

301.2 JAPONYA'DA SAYISAL ARAZİ BİLGİ SİSTEMLERİ. (İNS) 
SHURIJ NURA11- TOSHIAKI HAHIMOTO, JAPONYA 

1974 yılında Ulusal Arazi Ajansının Sayısal Arazi Bilgi 
Sistemini oluşturmaya başlanmasından bu yana, Japonya'da 
birçok devlet kuruluşu, üniversiteler ve çeşitli sanayi 
kuruluşları grid, poligon veya vektör esası üzerine kenefi 
veri tabanl-arını oluşturmuşlardır. Bu rapor, söz konusu 
sayısal arazi bilgi sistemleri ve onların uygulamalarını 
Özetlemektedir. Ayrıca, raporda bugüne kadsr-
gerçekleştirilmiş teknik aşamalar ve gelecekte çözüm 
bekleyen sorunlara da yer verilmişt i r. 

301.3 ABD'DE  ÇOK  YÜNLÜ  BİR  ARAZİ  BİLGİ  SİSTEMİNİN 
KURULMASI   İÇİN MEKAN  DÜZENLEME   DAİRESİNDE   KADASTRO 
ÖLÇMELERİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ. (İNG) 

JAMES M. PARKER- DONALD A. BUHLER 

ölçme-taban 11 sistemlerde ihtiyaç duyulan bazı noktaların 
koordinat değerlerinin dengelenmesinde kullanılan bütan ; 
aleme bilgilerinin tutulması ve gereğinde tekrar 
kullanılması pratik bir uygulama değildir. Bunun yerine 
belirli bölgede dengelemeye Önemli etkiyi yapmakta olan 
komşuluk ölçülerinin tutulması uygundur. Birçok kadastral 
amaçlar bakımından yerel dengeleme global dengeleme ile 
aynı sonucu verir. 

301.4 AVUSTURYA'DA BİR ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI. 
(ALM) 

E. HOEFL1NGER,  AVUSTURYA 

1973 yılında Emlak Data Bankasının kurulması. Tapu ve 
Kadastro ajanında otomasyona Öncülük etmiştir. Veri 
toplama 1978 yılında başlamış ve 1984 sonlarında tamamı 
11.8 milyon parsel eden Avusturya'nın kadastro bilgileri 
bir data banka kapsamına alınmıştır. 

Video te;<t bağlantısı sayesinde 1900 kadar kullanıcıya 
data banktan faydalanma imkâ'nı getirilmiştir. 
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301.5 A.B.D.'DE, COĞRAFİ B1LGÎ VE ANALİZ ULUSAL MERKEZİ. 
(İNG) 

A.U. FRANK, A.B.D. 

Kısa adı NCGIA olan bu merkez, Ulusal Bilim Vak-fı (NSF) 
tarafından 1988 sonlarında kurulmuş ve merkezi Santa 
Barbara'da ki Cali-fornia Üniversitesinde olup, 
Bu-f f alada' ki Newyork Eyalet Üniversitesi ile Maıne. 
Üniversitesinde şubeler açmıştır. Bu rapor, böyle bir 
merkezin oluşturulmasını anlatmakta ve NSF'nin geleceğe 
yönelik olarak NCGIA'dan beklediği amaçları 
özetlemektedir. Merkezin faaliyetlerine katılmak üzere 
diğer gruplardan araştırmacılar davet edilmişlerdir., 
Ayrıca bu merkez başka ülkelerdeki benzer kuruluşlarla 
işbirliğine gidecektir. Üstelik bu rapor tam dünya 
ülkelerine GIS geliştirme ve uygulamalarında işbirliğine 
katılma daveti sunmaktadır. 

302.1 ELEKTRON1K DENIZ HAR î TA VER1 TABANI 
J.L.A. VAN AALST, HOLLANDA 

Simdi yo kadar elektronik harita konusunda pekcok şey 
söylenmiştir. IHO IMO standartlarına göre henüz kağıt 
haritanın yerini alacak bir elektronik harita 
geliştirilememiştir» Raporda bu standartlara değinilmiş 
ve bunların uygulanışında karşılaşılan sorunlara yer 
verilmiştir., Bu problemlerin çözümü için Hollanda'da 
•faaliyette bulunan CEDD= Sayısal Veri Değişim Komitesi, 
ECDIS Komitesi ve Kuzey Denizi Veri Tabanı Projesi gibi 
■faaliyetlere yer verilmiştir. 1990 sonunda IHO'nun 
Öngördüğü standartların büyük çoğunluğu gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Ondan sonra da elektronik harita bilgisi 
ür etilecektir. 

302.2 BİR  TOPOĞRAF1K  VERt   TABANINDAN,   NAV16ASY0N 
SİSTEMLERİ VERİLERİ. (İNG) 

M. SOUITON, İNGİLTERE 

İngiltere Harita Dairesi <0S>, 1985 yılından beri 
yapılattın İmiş veriler ve veri tabanı ile bunun büyük 
ölçekli harita yapımına ilişkin enformasyonlarına dair 
potansiyel gereksinimleri araştırmaktadır. Bu 
araştırmalar, birçok sayısal ürünün elde edildiği, bir 
pilot Topoğra-fik Data Base projesinin gelişmesini 
sağlamıştır. Bunlardan bir tanesi de OSCAR isim YOL 
IMAV16ASY0N VERİ TABANI'dır. Bunlar revizyon için 
yapılaştırılmış data base ile bağlantılıdırlar. Bu 
raporda söz konusu veri tabanlarının mevcut bilgi 
sistemine olan bağlantısı ve beraberinde getirdiği 
sorunları anlatmaktadır. 
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303.1 BİLGİYE GİRİŞ: YASAL SONUÇLAR. (İNG) 
EARL F. EPSTEIN, A.B.D. 

Personel ve Cografik enformasyona geçiş, teknolojiye 
olduğu kadar kanunlara, ekonomiye ve kültüre de bağlıdır. 
Kanunlar ve yasal prosedür, enformasyon ve dataların 
açığa vurulmasını ya da gizliliğini saptamaktadır. 
Mesela, enformasyonda bağımsızlık ve kayıtların açıklığı 
hususunda, hükümet faaliyetlerine dair enformasyonun 
açıklığını kanunlar sağlamaktadır. Diğer yasalar ise, 
kişisel mülkiyetin korunması amacıyla enformasyon 
açıklığı kontrol etmektedirler. Bu ve buna benzer- diğer 
data ve enformasyon geçişini denetleyen hususlar, 
kompleks bir denge sistemi içerisinde teknolojik 
potansiyelde olduğu gibi kamu (resmi) politikalar 
tarafından belirlenmiştir. Ohio Ünivesitesinden Earl F. 
EPSTEIN bu konulara açıklık getirmektedir. 

303.2 ARAZÎ BİLGİLERİNE GİRİSs  OLANAKLAR VE  İSTEKLER. 
(İNG) 

SUE NICHOS - JOHN MCLAUGHLIN, KANADA 

Enformasyon etkin şekilde geçiş, 1990'ların Arazi 
Enformasyon yöneticileri için belli başlı bir amaç 
olmaktadır. Bu öylesine bir amaç ki neticede; kamu 
politikaları karışımı yasal ve kurumsal tutmalar ile 
ekonomik ve teknik kapasitelerce sınırlamalarla 
irtibatlanmalıdır. Bu rapor, neden enformasyona geçişin 
ana hedef olduğunu incelemekte ve etkin bir geçişi temin 
etme yolunda bazı önom1 i problemlere çözümler 
getirmektedir. Raporda verilen örnekler uygulamalardan 
alınmıştır. özellikle Kanada'nın Atlantik Vilayetinden 
olmak üzere olumlu ya da olumsuz yargılara yer 
verilmektedir. 

303.3 İNGİLTERE'DE BİR ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ- SİSTEMİNİN 
KURULMASINDA H.M. ARAZİ TESCİLİNİN YERİ. (İNG) 

P.J. SMITH, İNGİLTERE 

Bu rapor, öncelikle etkinliğin artırılması amaçlanan; 
ancak, uzun vadede çok amaçlı ulusal bir Cografik 
Enformasyon sisteminin tapu kayıtları ve harita üretimi 
üzerine oluşturulmasına hizmet edecek bilgisayarlaşma 
çalışmalarına açıklık getirmektedir. Tapu kayıtlarının 
bilgisayarla yapılması şu anda yapılmaktadır. 1994 yılına 
kadar tüm ülke çapında uygulanışı tamamlanacaktır. İlgili 
harita kayıtlarının da bilgisayarla yapılması deneme 
aşamasındadır. f-falen bir tapu biriminde sayısal harita 
üretimi   yapılmaktadır.    Sayısal   harita  Üretiminin 
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önümüzdeki yi 1 larda yaygınlaştırılması planlanmıştır. 
Raporda ayrıca tapu kayıtlarının, harita üretiminin 
güncelleştirilmesine ve araştırmalara değinilmiş olup, 
orta ve usun vadede kamu <resmi) enformasyon sistemine 
geçişi temin edecek stratejiler verilmiştir. 

304.1 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ARAZİ BİLGİ  SİSTEMLERİ 
ARAŞTIRMA GRUBU BAŞKANININ RAPORU. (İNG) 

,■  ' P.F. DALE, İNGİLTERE 
. ■  ■    v  

Bu rapor çalışma grubunu oluşturulmasını ve işleyişini 
tanımlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde arazi 
enformasyonu yönetimindeki zayıflıklardan kaynaklanacak 
israflardan kaçınılması amacıyla takınılacak insiyatifler 
ve tafsiyeler üzerine global görünüş sunulmakta ve mevcut 
düzenin durumu gözden geçirilmektedir. 

304.2 SRİLANKA'DA   TOPRAK   KULLANIM    PLANLAMASINI 
DESTEKLEMEK  1C1N  KADASTROYA DAYALI BİR BİLGİ  SİSTEMİNE 
GİRİŞ. 

S. BERGUADA 

19S0'li yılların basından beri Srilanka bilimsel toprak 
kullanım planlamasını geliştirmek amacıyla birçok adım 
atmıştır. Bu işlem bir toprak kullanım planlaması projesi 
ile son bulmuştur. Bugün bu proje uygulanmaktadır. 

Bu  projeye  bilgisayara  dayalı bir  LIS/GS  kuruluşunu, 
toprak kayıtlarının toplanmasın:!, ve tavsiye edilen toprak 
kullanım planlarının yapılısını öngörür. Bu işlemler 
pefcçok organizasyonun müşterek çalışmasıyla 
gerçekleştirilecektir. Ulusal ölçme dairesi, bir coğrafi 
veri tabanı, kadastral veri tabanının kurulması ve 
işletilmesiyle görevi endiri 1 mistir. 

Projenin fikirleri formüle edildi ve şu anda projeye 
başlanmış durumda. 

Toprak kullanım planlarının ilk ihtiyaçlarını 
karşıladıktan sonra, veri tabanı birçok amaçlı 
kadastroya dönüştürülecektir. 

304.3 YEREL   YÖNETİMDE   PC  DESTEKLİ   ARAZİ   BİLGİ 
SİSTEMİ/COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN UYGULANMASI. (İNG) 

MARTİN HEW1TT, YENİ ZELANDA 

Bu yazıda Arazi Bilgi Sisteminin gerekil konuları 
araştırılabilinir.    A.B.S.'nin   gerçekleştirilebilmesi 
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yönetim kadrosuyla başarılabilecektir. Bilgi başlangıcı 
ve yerel başarı sistemlerinin tamamlanması da 
araştırıİmalıdır. 

Gelişmekte olan ülkeler için problemi bir a.ra.ya getirmek 
Arazi Bilgi Sisteminin gerçekleştirilmesini Personel 
Bilgisayarlara dayandırmaktadır. 

Yeni Zelanda'da GS-MAP'in başarılı icrasının mümkün 
izahatı öğrenmek ile birlikte başarılı icraatta 
dayanmaktadır. Bu tecrübeyi öğrenmelidirler. 

305.1 KENTSEL  TEKNİK  ALTYAPI  TESİSLERİ/ARAZ t   BÎLG1 
SİSTEMİNİN BİR BÖLÜMÜ. (İNG) 

VAGN Wi LAURSEN, SCANKORT I/S, TASTRUP, DANİMARKA 

Danimarka'da kısa süre Önce bir idari kuruluş tarafından 
bir proje çalışması yapılmıştır. Bunun önemli bir 
bulgusu, yer haritacıları ile idari kuruluşların 
bilgilerini koordine ederek bir arz i bilgi sistemi 
oluşturulmasının önemli olduğudur. Bu sistem bütün 
planlamalar, tasarımlar ve yapı ve idari amaçları 
destekleyecektir. Bu sisteme idari bilgiler, teknik 
haritalar, kadastro haritaları su kaynakları, 
kanalizasyon, rüzgar kaynakları girilecektir. 

305.2 KAMUSAL  TOPÖGRAFIK-KARTOGRAFIK  BİLGİ SİSTEMİ 
(ATKIS)   PROJESİ!   Is2500,   5000'LIK  SAYISAL PEYZAJ 
MODELLERİNİN  (DLM25) KURULUŞ AŞAMASINDAKİ TASARI VE  İLK 
DENEYİMLER. (ALM) 

D. 6RÜNRE1CH, ALMANYA 

Resmi Topograf i k-Kartogra-f i k Bilgi Sisteminin Şekli 
Kon-feransda sunuldu. Bu 1984'den 1989'a kadar Almanya'nın 
ölçme yöntemince geliştirildi. Kısaca (ATKIS)'in 
gerçekleştirilmesinde -farklı yaklaşımlarla yöntem 
oluşumunun özellikleri 1/25000 özellikli sayısal 
topografik arazi modelinin gerçekleştirme yöntemi 
açıklandı. Sonuç olarak başlangıç safhasının ilk 
deneyimleri rapor edildi. 

306.1 ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN HİZMETLERİ: SEÇENEKLİ 
UYGULAMA SİSTEMLERİ VE HARİTA MÜHENDİSLERİNİN ROLÜ. (İNG) 

6.L. SMITH, R.A. SHEPHARD, AVUSTRALYA 

Arazi bilgi sistemleri çok hızlı gelişen bir konudur. 
İşlemleri etkin hale getirmek yeni ürünler geliştirmede 
haritacının rolü çok büyüktür. Haritacılar ve potansiyel 
müşteriler LIS servislerinin üretiminin alternatif 
yollarının avantaj ve dezavantajlarını iyi bilmelidirler. 
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US. servislerinin üretimi aşağıdaki şekilde olur. 
*PC ye dayalı LIS  ■ .    .   ■ . ■ ■ ; ■ . ■ . . ■ : : . . . , ■ ;  ■ ; ' ■ • ■  : ' . ' . y :  ' . . y .  C : ; . , , • : . . , 
*lş, istasyonuna dayl ı fclS ■   ■ ■   '  '   . "  :  ■ ; ■ ■ ■ ■ ■ .  . ;     :  ' ■ ' ■  ■ ■ ; V İ ; ' " : ; : ' . A : . '  
*LIS danışma bürosu. ■   : 

Bunların    avantajları ve    dezavantaj!arı    kaynak 
gereksinmeleri ve gelişme acısından incelenmiştir. Bunlar 
donanım  yazılım  ve yan araçlar  maliyetler,  personel, 
işlemler ve eğitimdir. ..■.■■.           : 

306.2 • "İSVİÇRE  KAMU ' HAWlTAOI:LJŞt'":^YiİY^^ 
SİSTEMİ KEStT YERLERİ SORUNUNUN^, Ö^ \ , 

İsviçre'nin resmi kadastro alımında sistemler arasında 
ilişkiler çok Önemlidir. Ölçme sistemi eri ile Us. 
arasındaki veri iletişimi için bir çözüm olarak kabul 
edilen kadastral veri inter-face incelenmiştir* Diğer 
tara-ftan diğer interface'ler kullanıcılar için çok 
Önemlidir. .özellikle çok sayıdaki standart CAD 
siştem'l er i V idâri, hizmet VE özel aiflaç 1 âr İ «*i rv kadastro 
verilerine ihtiyaç duyar, : TdŞirii■■ .ve hükiufei prölsllemler (Bu 
verilerin kullanimıyla ilgili)'" ayrica belirtilmiştir,, ; 

307.1 KADASTRO VE ARAZİ DÜZENLENMİŞİNDE 0SRET1M VE 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ. (İNG) 

RICHARD K. BULLARD 

Kongrenin amacı haritacının rolü ve bilgisinin toplum 
için önemidir. Toplumda toprak bilgisinden daha Önemli 
bir bilgi yoktur. Haritacının gelecekteki rolü, toprak 
bilgi idaresi ile ilgilidir. Bu yazden haritacılık 
eğitimi bu konuyla ilgilidir.. Toplum ayrıca yaşaması 
için toprağın ve idaresinin önemini kavrama!ıdir. 

Bu bildiri Avrupa'da 7. Komisyonu ilgilendiren kavsatı 
ele alır. Ayrıca bu kursların geliştirilmesi için 
yapılması gerekenler incelenmiştir. Toprak idaresinde 
haritacının temin ettiği bilginin toplum için ne denli 
Önemli açıklayacak ipuçları verilmiştir. 

308.1 GÜNEY AVUSTRALYA ARAZİ B1L61 SİSTEMİ, HERKES 
İÇİN PRATİK UYGULAMALAR. (1NB) 

J.R. PORTER, P.W. LORES, AVUSTRALYA 

Güney Avustralya Taşınmazlar Dairesi (SADDI.) , sokaktaki 
tek bir kişiyi, özel sanayiyi, bölgesel hükümetleri ve 
devleti içerecek şekilde her düzeydeki kullanıcıyı 
ilgilendiren sayısal haritalar, grafikleri oluşturan 
bütünleşik arazi bilgi sistemi ile işlevsel olarak 
gel i şmektedi r. 
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Sistemin     aza,     kadaştral   haritalardan; türetilen/    sayiisail i 
kâdastral     yeri   tabanıdır.      Gelişmiş   yaşal^/pâraşiali vASŞıteı^'^i 
bilgiler,  ;' iopogrâfik   veri   tabanı.'..-yjjv. ̂ ĵ ĵhje^r .̂...:;î 't- î l̂cii.;.̂ ::^^ .̂̂ ;!-:^-/'̂ -
.'.ki Igilerle     oluşturulan     veri    '■tabanıyla■■v.Hİ.uştör:ui:'âfe/:V.fcj:y>.■>:.■■: 
sistemle       geniş       kullanım     alanları        alan       batanleşİk 
üretimi ör  çok  çabuk  ve  ucuz   olarak     üreti lebi l i r „ 

■Bu  sistem  yaklaşık   800.000  parselin  bulunduğu,   bir   miilyori I: 
kilometre? karelik alanda bulunan Şüney■■ ;;. :Ayu:s^ra|^||â^K:':J 

kurul muştur»      Bol gesel   hükümeti e  beraber-   çal ı%ttjâlişr-±ğffİ+$&'^: 
i le  birleşmede bir parçası plar.ak,j: SABtJL^ rii^-ti0-:$ğfj.ğğ \^>-:-
■..kad;a:Şt.r:oş.urıu:-':' '.^^İI^ş^'F^^ 
sunmaktad:ir. • v Atipıc, :'■ yJ:csrPMn^0iv^0^%'-\'f^;g^^^^:ğ$ğİ0^ğ):ih 
p'âr.^sİ'Jgrin, v b#^uM^a.r:iirıa\' ';-vâ. • ■ :kön;y.mtıri:4' ■ "':'âwvİm^;::[:({'00t^^U^^^?. 
ş a k r a m a k t ı  r .  '      ' ■ . ■ ■ ■ ■ ■         ■ ■  ' ■ ■ • . ■  :  . " . ■ : ' ■ ■ ■ : ' .    ■    ' "  :        :

; ' : '    ■ '     ' : '    ' : ; :  ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  

Bu mahal  e  daha iyi  b ir  taş ınmaz yönet imi  iç in  prat ik  b ir  
3.ra.ç.  çalarak,  US uygull  amalar ı  n ı  ve LIS koordinat  
kadaıstrosu   yaklaşımını   açıklayacaktır'. 

Z0Ş-.M '   TAŞI¥MA2:  Mft.LL.AR. •FJNANS ĴMİİ&İŞI',''SM^:o;K|R«tA¥IC'Şfcpİ- y:':' 
.lİSİH 'AfîMî^ttLe^ : ■ ■ , ■ ■ : . ■ . : : ■  ?

: ; . ;V>'. ; ,^  ■ : ■ ■  ' ■ ■  V : : > : . ; : . : v : ; : : : v :  ■ ■ ■ ■ . ■ ■ 
:  : ....... ;'' : ' : . ■ ' . ; ■  ■ ' ■ ■ ' ■  ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ : ' ■ ■ ■  ■ ■ $ : ; ' ■  'A;NDERİON. -• .'&■. ..;■■ KJELLSDN, :î:âVE(5'  '■ 

Bapitealar ;v : vs diğer parasşi ; kuruluşlar : şöfihSfSii: ;;ki :s:i 
taşınmaslara ilişkin bi 1 gi 1 erin isn!'>■'■'■''İ--..■y&Çjij.n"' 
kullanıcılarıdır. Bu nedenledir ki, bunlar taşınmaz 
malları da içeren LIS'in sn Önemli kullanıcısı olmak 
sorundadır,, LIS bu işlemlerde büyük ölçûde modernleşme 
sonucunu getirebilir. Bu makalede, İsveç'te 'geçmiş 
yıllarda bu alandaki hızlı gelişmeler açıklanmaktadır,, 

309.2 KADASTROYA DAYALI ARAZÎ BÎLGÎ SİSTEMLERİNDE 
PLANLAMA İNFORMASYONU, OLANAKLAR VE SORUNLAR. <1NG> 

P. SORBOM - S. SVENSON, İSVEÇ 

Planlar üzerindeki bilgiler, düzenlemeler, plan bilgi 
arasındaki bütünleşmeye yönelik sistemler ve kadastral 
tabanlı arazi bilgi sistemlerinin olanaklarının ve 
problemlerinin gaz Önünde bulundurulması ülkenin planlı 
kalkınmasıyla ilgilidir. Bu makalede, İsveç'ten alınan 
örnekler üzerinde oturtulmuş, planlamaya çok daha 
güvenilir otoritelerin katılımıyla, planlanmanın çok daha 
güvenilir şekilde yapılması ve diğer ilgili birimler için 
bilginin kolayca edinilmesi konusundaki olanaklar 
açİ klanmıştır. 
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310.1   ARAZÎ  BÎLBİ  SİSTEMLERİ!  12,5  YILLIK DENEYİM. 
(ÎNB) 

M.J.M. BOAGERTS, HOLLANDA 

Bu  makalede,   Delft  Üniversitesi,  Jeodezi  Fakültesi, 
bilgisayar-  ve  harita merkezindeki araştırma  ve  eğitim 
olaylarına dikkat çekilmiştir. Makalede aşağıdaki konular 
tartışılmıştır: 
—BIS/LIS'de bilgi politikası, analizi ve planlaması. 
-BJSVLIS'de veri. 
-Bilgi toplama, veri işleme ve bilgi desteğinde yöntemler 
ve teknikler. --
GIS/LIS uygulamaları. 

310.3 ESPOO   (FİNLANDİYA)  KENTİNDE  COSRAFI   BILBÎ 
SİSTEMİNİN KURULUSU. (INB) 

TUIJA HELOKUNNAS, FİNLANDİYA 

Espoo .kentinde, bilgi sistemlerinin gelişimi kent. 
tarafından tanımlanan bilgi ve bilgi sisteminin yapısı. 
üzerinedir. Bu makale, binaların nasıl yapıldığını 
açıklamaktadır. Bu makale, kentle i l g i l i  imar 
çalışmaların da GIS'ın kaba bir şemasını tanımlayan konu 
üzerinde durulmaktadır. BIS tamamlandığında taşınmaz mal 
bilgilerinin toplanması güncelleştirilmesi, teknik 
altyapı ağının planlanması, detaylarının 
gerçekleştirilmesi, haritaların üretilmesi ve cadde 
planları gibi pekçok bilgiyi kullanıcıya sunacaktır. 

310.4 ARAZÎ  BILBÎ SİSTEMİNİN BÎR  BOLÜMÜ  OLARAK  BİNA 
YÖNETİMİ. (ALM) 

J. ANGST, AVUSTURYA 

Arazi bilgi sistemi sistematik anlamda bilgileri 
depolamak (hafızaya almak), işlemek hukuki ve -fenni 
yönden bütün bilgileri oluşturmak, temin etmek ve temel 
olarak hukuksal haklara, yönetime, ekonomiye, planlama ve 
gelişmeye yardım amaçlı hizmettir. Başka hizmet 
alanlarında da örneğin arazi düzenlemesi, ülke ve hakûmet. 
planları gibi. Doğa ve çevre korumasına belediye ve şehir 
yönetimine ve diğerlerine hizmet ile bir makamdan 
diğerini arazi bilgi sisteminde birleştirmektir. 

Yönetim hizmeti son yıllarda daha -fazla önem 
kazanmaktadır. Çünkü, objektif idare büyük inşaatlar ve 
endüstride temel olarak her zaman karmaşıktır, hem de 
coğrafi ve geometrik plan bilgileri önemli 
bilgilerdendir. Bu yüzden aktüel hizmet devamlı hazır 
olmak  sorundadır.   Bir  arazi  bilgi  sisteminde  bütün 
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belgiler        belli      bir-     disiplin     lefiris/lnöe.^,   :foülunurlar;v :: 
Bilgilerin        kullanılmasında       birlikte       ç:Ai:.$'mân:rrC ■/>[-'■;ö#i

::;'   ;;; 
•faydaları      bulunmaktadır.        Bir      i lgil i      havaaran:ı<  ' bilgi      ■ 
sisteminden   Örneğin   kestirmeden   kolayca   faydai-anabi 1 ir. , '■ '■■ ' 

310.5 KÜÇÜK KENTLER VE BELEDİYELERDE ARAZÎ B1L6Î 
SİSTEMLERİNİN ADIM ADIM KURULUŞ._<ALM> 

. . • ' ' . ■  M. ;NEUMANNJ:'.:ALWA>l̂ A::?;V;:';:;;.: 

Bu . •• yazı, 50.000 koçkar- ,n,ctf:uş.a ..;r<3ah;i.p/':^.öl^^ii^li^jte^iv'lv':^ 
birimlerde, arazi bilgi sisteminin kürüluŞuBüjf:'IĞ(£Mp-I0^k:.[\'^ 
görünüşü nü anl a tmaktadı r.  ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■ ■  \ \.^y-  -;-\-  ■' ş: : : [ : > ^ ; /:U' J$S'iW-' :*^<'^ < ş 

311.1 ULUSAL COĞRAFÎK VERİ TABANLARININ  UY0UN  FİYATLI 
KURULMASI.(ÎNG) 

SVEÎN TVEİTOAL,  NORVEÇ 

Bu  makale,  iki birleşik projenin çsnemli bulgularını  ve 
sonuçlarını  vermektedir»  NŞRDIÇ  KVANTIF l-IÎ  CöQrafi*: 
yeri   tabanında   yatırı mi aridan  nicelik : ;ölârak : /ş^e ; 
ediIsbilecek    yararlar   üşeri ne   ekonomik :  model 1sr 
geliştirilmektedir,, : : : / 

311.2 PRATİK YAKLAŞIMDA ÎLÎŞKİLER VE BENZERLİKLER.(ÎNG) 
İR. S. B. VANREÎS,  HOLLANDA 

Arazi bilgi sistemi ve coğrafi bilgi sisteminin ortak 
niteliği yeraltı ve yerüstündeki sabit noktalar ile bütan 
el emani arı hakkında bilgi vermesidir. Bununla beraber 
bunların uygulamalarındaki fark, aralarında herhangi bir 
yarışma olmaksızın birinin diğerinden sonra gelmesidir. 
Bunun ■ nasıl ve neden böyle olduğu bu makalede 
açık1 anaç a k 11r. 

Tele Atlas Benelux'de ticari pazarı bulunan bir GIS 
şirketidir. ELİREKA Projesi içinde ve otomotiv ve 
elektronik sanayi ile işbirliği içinde, Avrupa komisyonu 
tarafından -finanse edilen BIS, diğer bütün konuların 
içinde Avrupa Sayısal Yol • Haritası (DRIVE Projesi) 
çerçevesinde geliştirilmiş bulunmaktadır. 

Cogra-fi sistem için pazar; ulaşım, tra-fik,, pazarlama, 
kartograf yi*, idare ve eğitim sektörlerinde 
açı ki anacaktır. 
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311.3 ÖZEL  TEŞEBBÜS YOLUYLA ARAZÎ TASARRUF  SENEDİ  VE 
TAPU SENETLERİNİN TESCİL MESELESİNE BİR YAKLAŞIM. (ING) 

P.C. SELMER 

Son yirmi yıl süresince LIS çalışması büyük bir- düşünce 
değişimi ve pilot projelerle tahakküm altına sokuldu. 
Buna rağmen, cok az alke araziye ilişkin sahiplik 
senetlerinin ülke çapında elektronik kayıtlamasını 
başardı. Biz Norveç'te maliyetler ve kararlarla ilgili 
problemleri çözmeye çalışıyoruz. 19S7'de Norveç'te tapu 
kaydetmek amacıyla özel ve kamu ilgilileri arasında bir 
proje başlatıldı. Bu proje devlet bütçesi haricinde 
•finanse edildi. "Tinglysıngsdata" i-simli bir Özel firma 
kuruldu. Norveç'in tamamını kapsayan tapu ve tasarruf 
senetleri 1992 içinde tescil edilmiş olacak. Bu. firma 
projeyi banka borçlanması yoluyla -finanse eder ve bundan 
sonra tasarruf ve tapu senetleri üzerindeki bilgileri 
satma esasına dayalı bir tekel vasıtasıyla borç geri 
Ödenmiş olacaktır. 

311.4 ÖZEL SEKTÖR VE TAPULAMA:  ONTARÎO'DA YENİ  YÖNLER 
RON LOGAN. 

Bu makale, devletteki en büyük GIS uygulamasını (Ontario 
ili arazi kayıt bilgi sistemi) POLAR IS açıklar,, Makale 
POLARIS'in gerçekleştirilmesinde özel sektörün rolü. 
üzerinde durur. Devletin Gntario'da toprak kayıtların.n 
kısa bir tarihçesi i 1 e sistemin ve Maodstock, Oxford'dal:i 
pilot, projenin kuruluşunu ve gelişmesini verilir. Makale 
ayrıca toprak kayıtlarının büyük Ölçülerde bilgi 
sistemine yüklenmesi işlemini tartışır» Makale buçjünkL; 
durum gelecek konusunda bilgiler verir-. 

312.1   GIS İLE MELBORNE KNOWLEDGE PRECINCT İÇİN PLANLAİ1A 
G.J. HUNTER, I.P. WILLIAMSON, M.E. CAVILL 

Yüksek teknoloji için araştırma ve Victoria'da ekonomik 
büyümeyi artırmak amacıyla, devlet, yerel akademik ve 
Özel sektör araştırma enstitülerinin kaynaklarını ve 
faaliyetlerini birleştirmek amacıyla Melborne Knowledge 
Precinct'i kurdu. Bu yeni atılımın kurulmasını 
desteklemek amacıyla, planlama ve tahmini işlemlerine 
yardım edecek bir cogra-fi bilgi sistemi geliştirildi. 
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P 312.4 DAVETLİ BİLDİRİ/FİNLANDİYA KASABALARINDA ARAZİ 
VE ÖZEL MÜLK BİLGİ SİSTEMİ. 

ARTO NUORA 

Bu bildiride», Finlandiya'da toprak kayıtlarının idareci 
ve özel mülklerin oluşumu bir bütün alarak 
tartışılmıştır. Otomatik veri kayıt VB b i l g i  
sistemlerinin gerçekleştirildiği 1980-90 periyoduna 
özellikle dikkat çekilmiştir. 

Toprak mülkiyeti, kayıtların organizasyonu ve özel 
mülklerin gelişimi genel olarak ele alınmıştır. 

Kasabalardaki otomatik toprak ve taşınmaz mal bilgi 
sisteminin gerçekleştirilmesi detaylı olara k e 1 e 
al inmiştir. 

B.u ulusal standart bilgi sistemi hukuki, standartlaşma ve 
k o o r d i n a s y o n l u  p r o j e  ç a l ı ş m a l a r ı  i l e  
gerçekleştirilmiştir. Otomatik sisteme dönüşümün maliyeti 
3 milyon USD, her parsel için 3.2 dalar olarak 
bel i rlenmi şti r. 

P 312.6 DAVETLİ BİLDİRİLER LIS KAHİRE ŞEHRİ KAMU 
HİZMETLERİ YÖNETİMİNDE YER BİLGİ SİSTEMİ.(1N6) 

HARRt LEPPANEN,  FİNLANDİYA 

Bu bildiri, Kahi re.şehrinin, yeraltı hizmet hatları veri - 
merkezi için veri yönetim sisteminin seçimiyle ilgili 
konulara değinmektedir. Gereksinmeler için ve bir kamu 
hizmeti agı veri yönetim sisteminin hassas özellikleri 
tartışılmaktadır. 

P 312.7  ANA GAZ BORULARI AĞI 1C1N VERİ YÖNTEMİ.(ALM) 
P. SCHM1D,  AVUSTURYA 

100 Yıl önce, Viyana ve çevresi için, Viyana belediye gaz 
deposu gaz enerjisi sağlamaya başladı.  1980'e kadar boru 
hattı ağının belge ve planları düzensiz ve yüzeyseldi.  0 
zamandan beri boru hattı dokümanları belgeleri  aşağıdaki 
kurallar uygulanarak tamamen yenilenmiştir. 
—Standardize edilmiş geodetik referans sisteminin yazarı. 
-Standardize edilmiş ölçek. (1:200) 
-Bütün   yeni   yerleştirilmiş  boruların   pozisyon   ve 
seviyesinin ölçümü. -Gra-fik    ve   non—grafik   
verilerin   CAD   sisteminde 
toplanması. 
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-Boru  hattı  agı  için grafik  ve  non-gra-f i k  bir. veri 
tabanının oluşturulması, -îlgil.i şüpheler-, bakım ve 
dokümantasyon için olduğu gibi 
teknik  planlama ve işletme için bilgi  sağlamak  içinde 
geçeriidir. 

P 313.1 COĞRAFÎ BİLGİ İÇİN SORGULAMA DİLİ, COĞRAFİ 
BİLGİNİN BİRLEŞİK KULLANIMI GELİŞTİRME. 

PAULA AHANEN 

Coğrafi bilginin ortak kullanımının en gerekli parçası 
veri transferinin standardızasyonudur. Ayrıca, bütün 
ileşitim işlemi otomatik yapılacaksa, hangi verinin 
iletileceğini söyleyen standart bir sorgulama dili büyük 
bir öneme haizdir. Böyle bir sorgulama dili iletişimi 
sadece otomatik hale getirmez, ayrıc-a kullanıcıya ihtiyaç 
duyduğu verileri ifade edecek b ir araç v a z i f e s i g ö r ü r .. 

P 313.2 GIS/LIS İLE İNSAN İLİŞKİSİ GEOMETRİK MODELLERİN 
DÜZENLENMESİ. 

WEMER KUHN - A.U. FRANK 

GIS ve LİS'in kullanımında geometrik verinin intsraktif 
düzenlenmesi ve elde edilmesi en önemli işlemdir, Pekçok 
sistem bu isin elle yapılması için yöntemler 
önermişlerdir. Bunların sınırlı olanakları vardır vs 
karmaşık kullanıcı müdahalesi gerektirir. Makale bu 
yetersizlikleri, açıklar ve geometrik şartları açü ki arn;?- vs 
çizmeye dayanan alternatif bir yaklaşım önerir» 

P 313.3 ARAZI BİLGİ SİSTEMLERİ ÎÇÎN DATA MODELİNİN 
YAYIMINA ILISKIN BİR UYGULAMA. 

JOSEPH DORFSCHMIO, İSVİÇRE 

Son zamanlarda grafik data ile diğerleri arasında 
belirgin bir ayırım yapılmıştır. Bu raporda, bunun aksine 
olarak hem coğrafik hem diğer bilgilerin ikisinin bir 
arada ele alınması öneriliyor. 

Genel Data Modeli için bir başlangıç olabilecek grafik 
reprezentasyon bir hayli esnek sonuçlar yermiştir. Diğer 
gözlemler sorgulama maksadıyla yapılmış olup, geometrik 
ve diğer data modellerinin birleştirilmesine yönelik 
olmuştur. Ayrıca, diğer data sistemleriyle bilgi 
iletişimi sağlayacak yapılaşma üzerine gözlemler 
yapılmıştır. 

Bu fikir ve görüşümler ADALIN adı verilen arazi bilgi 
sisteminin temel kavramları olarak uygulanacaktır. 
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P 313.5 SAYISAL HARİTA DATALARINDA GRAF-TE0R1S1N1N İKİLİ 
AĞAÇ ÜZERİNE KURULU BÎR SİSTEM VASITASIYLA UYGULANMASI. 

D.P. CHAPMAN - N. DALTON, İNGİLTERE 

Coğrafi Enformasyon Sistemlerinin bir çoğu uygulanışında 
şu üç öğeye bağlıdır: 

1- Uzaysal  analiz  ve  grafik enformasyon  yöntemi  için 
gerekli  olan  geometrik  bir  veri  tabanı,  analitik 
geometriye dayalı olacaktır. 

2- Metinsel   (sıfatsal)  idare  için  bir  veri   tabanı 
gel iştirilmesi. 

3- Muhtelif  alanlar  ile  uzaysal ilişkiyi  temin  edici 
mekanizmalar üçüncü oge ile ilgili iletişim topolojisi 
denen alt matematik seti üzerine kuruludur.  Bu rapor, 
graf-teori  çalışmalarından  elde  edilen  topololojik 
operatörlerin,   uzaysal   enformasyonun  nasıl  idare 

edileceğini ve kartografik şebeke veya poligon agı 
yoluyla ürünler almayı amaçlamaktadır. 

İkili ağaç üzerine kurulu etkin bir topolojik data 
yapılaşması sunulmuştur. Ayrıca grafik yazılım sırasında 
bu sistemlerin topoloji koruması görevi yapacag.1. 
unutulmamalıdır. 

P 314.1 MEKANSAL BİLGİ NESLİNİN VE KULLANIMININ KURAMSAL 
VE METOPOJİK VARSAYIMLARI. (ALM) 

I.  M1T0SAVA 

Jeodezi ci 1 er i n faaliyetleri kesin bir tanımlamaya ihtiyar; 
gösteren, bilgi üretimi, işlenmesi ve dönüşümü 
faaliyetleridir. Bu nedenle, Ölçme hesaplama ve grafik 
tekniklerin uygulanması, Jeodezide bilgi üretimi 
tekniklerin ayrılması ve branşlaşma gereği, ayrıca uzay 
bilimi ve uzay modeli yaratma yine Jeodezinin konusu 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

P 314.2  6E0-DATA SÖZLÜSÜ SİSTEMİ. 
ANTTI RAINIO, FİNLANDİYA 

Finlandiya'daki cotjrafik enformasyon değişimi amaçlayan 
geliştirme çalışmaları bir SEÛ-DATA sistemi 
oluşturmuştur. Sözlükte, öncelikle yüz kadar geo-data 
kaynağı tanımlanmıştır. Sözlük sistemi hem text hem de 
grafik kullanım bağlantılarına açıktır. Tanımlamalar text 
formunda olup, bunun dışındaki alan ile hesaplar ve diğer 
data kaynakları grafik formdadır. 

Sözlük sistemi kullanıcıya, geo-enformasyon piyasası 
hakkında bilgi verir ve bilgi derlemede pratik bir vasıta 
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y 
olur. Toplumda bilgi yöntemi için önemli bir ortam 
olmakta ve data değişimi çok daha geliştiğinde Önemi daha 
da artacaktır. 

P 314.3 TARAMA DATALARI ÎÇ1N YAZILIM VE ARGONOMI.(ÎNS) 
İR. H.J.L. AALDERS,  HOLLANDA 

Hollanda'da De-lft üniversitesi CCBM Teknoloji Bolümü, LIS 
uygulamalarında tarama datalarının girişinin kalitesini 
ve hızını artırmak için birçok yönlü araştırmalar 
yapmaktadır. Bu bildiri kısaca şu konulardan 
bahsetmektedir. 

-Bir PC ekranından tarama datalarının dizaynı; 
-Otomatik entity ve artribiut belirleme; 
-Büyük  Ölçekli  LIS  uygulamasında  grid  teknolojisinin 
kul lanı İması. 

P 314.4 SAYISAL STEREO RESİMLEYİCİ GEO-ENFORMASYON 
SİSTEMLERİNE ENTEGRASYONU. 

TAPANI SARJAKOSKI, FİNLANDİYA 

Sayısal bir stereo resimleyici, sayısa.1 ranter -formunda 
çoklu resimleme çerçeveleri içerir. Streoskobik görüntü 
ve matematik işlemleri verie görüntü ve matematik 
işlemler bir bilgisayar esaslı streo display sistem 
tarafından yürütülür. Sayısal streo resimleyici bir 
harita oluşturmak için yönlendirilince, bunu sayısal 
■formda alır ve On işlemden geçirir. Böylece kullanıcının 
tam kapsamlı bir oryantasyondan geçirilmesi gerekmen. 

Bu raporun ana hede-fi Seo--Enformasyon sistemleri için 
sayısal streo resimleyicilerin entegrasyonudur. Bu 
entegrasyon kullanıcıya her türlü nesnenin üç boyutlu 
hesaplarını ve görülebilir sayısal streo resimleri elde 
etme imkânı verir. Bu alanda Modern Stereoskobik grafik 
bilgisayar ekranları Önemli rol üstlenir» Gelecek bu 
monitörler maliyet düşürücü unsurlar olarak tüm SIS 
istasyonlarına konabilir. 

P 301.1 MANTIKSAL MODEL TASARIMI VE BUNUN ARAZİ VE 
COĞRAFİ B1LB1 SİSTEMİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLO.<1NG) 

I.P. W1LL1AMSON - G.J.HUNTER,  AVUSTURALYA 

Arazi ve Coğrafi bilgi sistemi tasarımında, en Önemli 
aşama olan ve sistemin ne yapacağını nasıl sonuçlar 
vereceğini sergileyecek olan yüksek seviyeli fikirsel 
model tasarımının,  henüz çok az anlaşılmış olduğu ve çok 
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as kullanılmakta olduğu konusu irdelenmiştir., Bu 
bildiride fikirsel model tasarımının, yeterli ve anlamlı 
LIS-GIS tasarlamadaki önemi ve gereği konusu işlenmiştir. 

P 301.2 TOPOLOJİK DATA YAPISININ HÎYERARŞ1K YAPISI.<1NG> 
BUD. P. BRUGGER - ANOREN U. FRANK,  A.B.D. 

İnsanlar Dünya hakkında çak amaçlı -fikirsel modeller 
tasarlamaktadırlar. Daha çok detaylı olmaktan ziyade 
verilen belli durumlara uygun modeller düşünürler. SIS 
normalde belirlenmiş bir durum için gerekli ve anlamlı 
bir işlem sırası sunar. Bu bildiri GIS hakkında çok 
amaçlı, topolojik bir sergileme yapmaktadır. 

P  301.3   A.B.D.'DE  KAPSAMLI  BİR  GIS/KIS   OLUŞTURMAK 
AMACIYLA  BLM'DE KADASTRAL HARİTACILIĞIN  MODERNİZASYONU. 
(İNG) 

JAMES M. PARKER-DONALD A. BUHLER, A.B.D. 

A.B.D. Arazi Islah Yönetim Dairesi (BLM) Ulusal Kamu 
Ara;: i Bilgi Sistemine (PLSS) ilişkin haritacılık alanında 
ortaya çıkan en son gelişmeleri ve bilgisayar 
teknolojisindeki yeni 1 i ki er i uyarlamaktadır., Bu 
çalışmalar, bir Data Layer, bir coğrafik koordinatlar 
data base'i ve parsel esasına dayalı kapsamlı bir A.B.D,,/ 
LIS sistemi oluşturma -formül asyonu şeklinde 
sürdürülmektedir. Söz konusu sistem, tamamlandığında tüm 
kişi ve kurumların kullanımına açık olacaktır. Uydu 
sistemler:!, de bu çalışmada üzerine düşeni yapacaktır. 

P 302.2  ARAZİ BİLGİ SİSTEMLERİ. 
T1BER LUKACS, MACARİSTAN 

Macaristan, sayısal jeodezik harita üretimi için gerekli 
yasal düzenlemelerini yapmıştır. Buna göre bağımsız 
olarak, bilgisyar ortamında bilgi depolaması 
yapılabilecektir. Elde edilen sayısal ürünler, jeodezik 
veri tabanına veya daha sonra oluşturulabilecek bir LÎS'e 
temel teşkil edecektir. Böyle muhafazası zorunlu 
bilgilerin depolanması hem hız kazanacak hem de ileride 
uygulanabilecek gelişmiş veri işlem çalışmalarına uygun 
bir ortamda saklanmış olacaktır. 
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P 302.3 KONUMSAL DOĞRULUKLU BÎR TAŞINMAZ VERt TABANININ 
KURULMASI. (ING) 

BRIAN L.G. WILLIAMS, KANADA 

Bu rapor- Ontarioda, hassas konumlandırılmış parsel veri 
tabanı kurulması metodolojisi ve organizasyonu ile 
ilgilidir. Kanada'da iki ayrı arazi kayıt sisteminin 
bulunması ve resmi bir Ölçme sisteminin olmayışı çok 
baycık bir güçlüktür. 

P 302.4  ARAZÎ BÎLGÎ SÎSTEMLERî ÎCÎN DATA DERLEME. 
JURAJ VALÎS, ÇEKOSLOVAKYA 

Raporda, orta ve büyük ölçekli haritaların kullanımına 
yönelik sayısal dataların, bir Arazi Bilgi Sistemi 
oluşturulmasında kullanılacak çok amaçlı dataların seçimi 
ile böyle bir enformasyon sisteminin oluşturulmasında 
jeodezi ve kartografyadan edinilen enformasyonların 
denenmesine ilişkin görüler sunulmuştur. Ayrıca, 
enformasyon sistemlerinin entegrasyonuna yakın bir ilgi 
gösterilmiş, teorik ve pratik uygulamalara ilişkin 
gereksinimler açıklanmıstır. 

P 303.1 DEĞERLENDİRME VE KADASTRO BİLGİLERİNİN 
ENTEGRASYONU. 

S.J. BROUGHTON, AVUSTRALYA 

LIS geliştirilmesinde Oueensland denemeleri. Belirleyici 
özel mülkiyet arazilerine ilişkin datalarda Arazi Bilgi 
Sistemine geçiş uygulamalarının bir çoğunda hızlı geçiş 
gerekmektedir. Bu arada arazi kıymetleri de sıkça 
istenmektedir. Bu nedenle belirli parsellerin bir sayısal 
kadastro veri tabanında tanımlanması gerekmektedir. Bu 
entegrasyon belki karmaşık bir görev sayılabilir. Ancak 
tek bir değerlendirme içinde çok sayıda parsel kadastro 
harici bilgi yer verilebilir. 

Ayrıca birkaç poligonu içine alan yasal parsel 
tanımlayıcılara- geçilebilir. Raporda, Bueensland'da 
uygulaması yapılan standard parsel tanımlayıcılara 
değişilmiş ve getireceği kolaylıklar gösterilmiştir. 

P 303.2  SAYISAL KADASTRO HARİTALARI. 
EUGEN ZÎMMERMAN,  AVUSTRALYA 

Avustralya'da tüm ülke sınırlarını ve özel mülkiyeti 
tespit edici bir çalışma 18. yüzyılda yapılmıştır. Simdi 
ise  kadastro  haritaları,   ekonomik,   yasal  ve  idari 
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gereksij^i.m.l-eri- karşı lamak amacıyla, grafik materyallerle 
. birrrk"te bir veri bankasına yüklenmiş durumdadır. Bu 
bilgi bankası ilerde konvensiyanal kadastronun yerini 
alacak ve "Sayısal Kadastro Haritası," adını alacaktır. 
Mevcut sistemde bilgi bankası, yeminli haritacılara, 
noterlere, avukatlara, resmi kuruluşlara,, bankalara 
v.s.'ye doğrudan geçiş imkânı vermektedir. Bu geçiş 
telekominikasyon ya da ileri işlemler için veri 
taşıyıcılar yoluyla yapılmaktadır. 

I- 

P 303.3 ÇALIŞAN COK AMAÇLI BÎR KADASTRO VE OTESt YENt 
ZELANDA DENEYİMİ. 

W.A. ROBERTSON, YENİ ZELANDA 

Dünyanın her yerinde hükümetler, araziye ilişkin 
bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve koordinasyonu 
meselesine çok önem vermektedirler. Ekonomik büyümeye 
katkısının büyük olacağı kanaati bu vurguyu 
yaptırmaktadır. Bu nedenle Yeni Zelanda kendi 
geleceklerini düşünerek arazi kaynaklarının kullanımı 
için kapsamlı bir bilgi sistemi oluşturma sistemi içine 
girmiştir. 

Cok amaçlı kadastro terimi kullanılmaya başlanmıştır. 
Bunun nedeni, söz konusu bilgi bankasının çok amaçlı ve 
çok değişik kul lanıcı larca -Faydalanı İması di r. îdari 
kayıtların arazi kıymetlendirme kayıtlarını ve mülkiyete 
ilişkin ana kayıtların hepsinin bir arada bulunacağı ve 
erişimin süratli olacağı kapsamlı bir enformasyon sistemi 
oluşturulması kaçınımazdır. Elektronikteki yeni 
gelişmeler bu -fırsatı bize vermektedir. Rapor, Yeni 
Zelanda deneyimini anlatmaktadır. 

P 303.4 KANADA ARAZİLERE İÇİN BİR MÜLKİYET YAPILI 
ENFORMASYON SİSTEMİ DİZAYNI. 

G. CAMPBELL - P. EGESBORG, KANADA 

Federal Enerji, Maden ve Kaynaklar Bakanlığı, Yasal 
Harita Dairesi, kadastral Ölçümü yapılarak kaydedilmiş 
yaklaşık 100.000 kaydın kullanımı ve bunlara doğrudan 
erişim hususunda GIS ve Veri Tabanı yönetim 
teknolojisinin kullanımını teklif etmiştir. Bu rapor, şu 
anda üzerinde çalışılmakta olan Mülkiyet Yapılı 
Enformasyon Sistemine ilişkin dizayn aşamasını, genel 
özellikleri, fonksiyonel gereksinimlerini ve kullanılacak 
data modelinin tartışmasını vermektedir. Bu sistem ilerde 
oluşacak Kanada Otomasyon Sisteminin GIS ünitesini 
ol usturacaktır. 

44 



P 303.5 ASASI SAKSONYA'DA (ALMANYA) OTOMOTIKLESTİRİLMİŞ 
TAŞINMAZ MALLAR HARİTASININ GERÇEKLEŞME DÜZEYİ. (ALM) 

W. TE6ELLER 

Almanya Tapu ve Kadastro sisteminin kısa bir -tarifinden 
sonra, Tapu ve Kadastro sisteminde otomasyon 
anlatılmıştır. Kadastral haritaların otomasyonu 
kavramından sonra -Özellikle birinci derece data 
yapılar*- "nokta data -file", "grafik data file" ve 
"ilişkisel data file" anlatılmıştır. Daha sonra Aşağı 
Saksonya eyaletinde gerçekleştirilen gayrimenkul 
haritalarının belirlendiği birinci derece file 
niteliğinde nokta data file yapılarından bahsedilmiştir. 
Sonuçta bu data yapıları ve bunların uygulanmasındaki 
hukuki ve teknik yaklaşımdan söz edilmiştir. 

P 304.1 EKÎN BELİRLENMESİ ICIN UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ 
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ. (ING) 

G. REMETEY-FÜLÖPP-A. SZENTESI- G. CSONAII, MACARİSTAN 

Bu bildiri, planlanmış tarımsal üretim bilgi sistemi 
yerine Macaristan'da uydular ve uzaktan algılama 
teknolojisi ve GIS uygulamalarını ve bu uygulamaları 
kapsayan "Hadju-Bihar" pilot projesini anlatmaktadır. 
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4. K O M İ S Y O N  

401.2 Hidrografın Değişen Veri Tabanı. 
DONALD  E.PRYOR - ALAN D.ANDERSON,  A.B.D 

401.3 Aşırı Bilgi Yükleme - Denizdeki Zorlukları. 
ADAM J. KERR 

401.4 Uluslararası  Hidrografi   Yeterlik  Belgesi  İçin 
öneri. 

J.HAMMER,  A.B.D. 

403.1 Deniz  ve  Kara Uygulamalarında  ölçmeciler   İçin 
Uydu ile Haberleşme. 

J.C. BELL 

403.2 (Differential>  GPS  ve   Landsat   TMÎ  Hidrogra-f 
ölçmelerinde    Kullanılan   Yararlı  Araçlar.   Hollanda 
Ant ili erinde Kazan11 an Deneyi mi er. 

M.E.E. HAAGMANS - H.J.W. V.D. VEGT,  HOLLANDA 

403.3 Hidrografi ve İngiltere Liman Endüstrisi. 
E.M, BRADLEY - B.H. CLAXTON,  İNGİLTERE 

403.4 Buz Batimetri Sistemi Üzerine» 
M.R. CRUTCHLOW - D. ST.JACOUES,  KANADA 

404.1 Deniz  Ortamında   GPS:   Durumu,   Eğilimi   ve 
Beki entiler. 

G. LACHAPELLE,  KANADA 

404.2 Almanya'da Hidrograf ik SPS Uygulamaları. 
D. EGGE - H.W. SCHENKE - G. SEEBER,  FRANSA 

404.3 Interferometrik   Sinyal   İşlemleri   Hidrograf ik 
Uygulamal arı. 

FREDDY POHNER - EVEN B. LUNDE 

404.4 Eko  İskandil  Mesafesini  Uzatmak  İçin  Bağlantı 
Modülü. 
JAMES  L.  GALLOUIAY - DAV İD D.  LEMON - WARD W.  CART I ER, 
KANADA 

405.1  Hidrografi   ölçmecileri     İçin     Uluslararası 
Yeteri i 1 i k Standardı» 

R.J. LOTT,  İNGİLTERE 

406.1  Sismik    ve    Mühendislik    ölçmeleri İçin 
Standartlastırıİmiş    İstatistiksel   Mevkii Testinin 
Kullanılmasına İlişkin Bazı Pratik örnekler. 

M.H.B. JENSEN,  İNGİLTERE - İR. R. NICOLAI, HOLLANDA 
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406.2 3D Sismik ölçme Yerinin Tespiti. 
D. BINGHAM,  İNGİLTERE 

406.3 Simrad  EM-100 Multibeam Sweath ,ölçü   Sistemiyle 
Pratik Bir- Uygulama. 

PATRICH HALLY - BERNARD TESSIER,  KANADA 

406.4 Açıkdeniz      Araştırmaları   ve     Hidrografik      ölçmeler 
için        S.ıgsuda        Multibeam     Eko        İskandil        Cihazlarının 
Kul lanı İması. 

HUBERTUS WENTZELL - WOLKHARD MEYER,  FRANSA 

407.1 Antika - Digital Harita Bilgi Sistemi. 
H. BLEY, İSVEÇ 

407.2 Veri   Tabanı  Yönetim   Sistemine .Dayalı  Olarak 
înteraktif (Etkileşimli) Grafik Çizim Araçlarının Yapımı. 

G. LE LANN - J. FlfeHANT,  FRANSA 

407.3 Finlandiya    Hidrografi    Dairesinde     Sayısal 
Hidrografi ölçü Verilerinin işlenmesi. 

JUHA KORHONEN,  FİNLANDİYA 

407.4 Sayısal Hidrografi Verileri s CAC'den GIS'e. 
DAVID H. McPHERSON - ÇIRSTOPHER R. DRINKWATER,, İNGİLTERE 

409.1 Hydrocad için Otomatik Veri Yükleme Sistemi. 
T.K. K00 - M.K. LIM,  SİNGAPUR 

409.2 ingiltere   Kraliyet  Donanmasında  Harita   Bilgi 
t s 1 e t j m Sistemi,, 

D.C. BOUTLE,  U.K. 

4.09.4  Taiwan  Bölgesinde Otomatik Seyir tçin  Elektronik 
Har ita Kul 1 an11 ması. 

R.6. OHANG - Ç.C. CHANG,  TAYVAN 

410.1 Deniz Kıyı Bölgeleri için Kiralama ve izin Verme. 
P.W. MUNRO - FAURE,  İNGİLTERE 

410.2 Kuzey Denizi'nin Hollanda Sektörü. 
L.A. BOSCH - P. DAVIS - H. MOLENDİJK,  HOLLANDA 

410.3 Denizlerin Sevk ve idaresi: Karmaşıklık Oyunu. 
ADALBERTO VALLEGA 

410.4 Denizdeki  Canlı  Kaynakların  Yönetimi: Münhasır 
Ekonomik Bölgeler Rejiminde Uluslararası Görüşler. 

BRIT FLOISTAD 
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P 401.1  Hidrodinamik     Nümerik     Model     Sonuçları 
Kullanılarak iskandil Derinliklerinin Düzeltilmesi. 

NORALF SLOTSVIK,  NORVEÇ 

P 401.2  DMT'nin   İncelenmesi  -  Gelgit     Alanlarında 
İncelemeler. 

G. BUZ IEK,  FRANSA 

P 403.1  Otomatik Hidrogra-fi Haritası Yapımı.    " 
MA Aî NAI,  CİN 

R 401    Malezyalı Bir Hidrograf içinin Eğitimi. 
MODH RAS1P HASSAN,  MALEZYA 

R 402.1 Hidrografi     ölçmecilerin Yeterlilik 
Standartları  îçin  FIG-IHO  Danışma  Kurulundan   Alınan 
Rapor. 

R.J. LOTT,  İNGİLTERE 

R 403   Çalışma Grubu 417'nin Raporu. 
D. ST. JACGRJEZ,  KANADA 

R 404   Çalışma Grubu 413 Hakkında Rapor. 
T.D.W. McCULLOCH,  KANADA 
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HİDROGRAFIN DEĞİŞEN VERİ TABANI 
DONAL E. PRYOR - ALAN D. ANDERSON,  A.B.D. 

Hidrogra-f larda diğer bi 1 imadamları gibi dikkatlerini 
çevremizdeki değişmeler üzerinde yoğunlaştırmaya 
başlıyorlar.. Bazı bölge haritalarının yeterli bir şekilde 
yapılmamış olmasına rağmen deniz yatağının karakterinin 
değişmesini belirtme konusundaki talepler giderek 
artmaktadır. Bu yazıda çok farklı değişmelerin ve 
belirtilerin görüldüğü Birleşik Devletler etrafındaki 
bölgelerden birkaç örnek verilmektedir. Bunlar deprem 
veya fırtınaların yol açtığı ani episoidik alaylardan 
daha düzenli süreçler alan erozyon ve birikimlere kadar 
ulaşır. Hem ölçü planlaması, hem de verilerin islenmesi 
deniz tabanının dinamik yapısını yansıtmalıdır. 

AŞIRI BÎLG1 YÜKLEME - DENİZDEKİ ZORLUKLARI 
ADAM J. KERR 

Gerçekte hidrografların topladığı verilerin belirli bir 
kısmı işlem görmüş bilgiler olarak gözükür- Çoğunun 
tamamıyla kullandığı bile şüphelidir. Kağıt haritalar 
üzerinde görülen kullanıcıların talep ettiği bilgiler 
karışıktır. Rehber hatları bile fazla bilgidir. Diğer 
taraftan, köprü üzerindeki denizci tüm bilgileri 
anlamakta güçlükle karşılaşır. Modern gemide yazılı ve 
haritadaki bilgilere ek alarak, çok sayıda bilgiler 
daha vardır. Bunlar daha anlaşılır hale nasıl 
getiri lebi 1 ir? 

ULUSLARARASI HİDROGRAFİ YETERLİK BELGESİ ÎÇ1N ÖNERİ 
J. HAMMER,  A.B.D. 

Uluslararası Hidrografi Teşkilatı (IHO). Uluslararası 
Olçmeciler Federasyonu <FIB) ve ölçme toplumu yıllarca 
hidrografi ölçmecilerinin birey olarak yeterliliğini 
kabul ettirmek için mücadele etmişlerdir. Tek tek 
belgeleme görüsünün yerini akademik kuruluşların 
belgelemesi planı almıştır. Sonuçta bu konuda belge 
verilen sayısız okullar ortaya çıkmıştır. Bu doküman 
ölçmeeinin pratik uygulama sırasında teorik olarak da 
çalışabileceği bir sistem getiren alternatif bir görüşü 
aç i k1 ar. 

Bu program sınav vasıtasıyla adayların tecrübesine kredi 
ver i r. 
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BEZÎCÎ KARA VE DENİZ UYGULAMALARINDA ÖLÇMEDİLER ÎCÎN 
UYDU ÎLE HABERLEŞME 

J.C. BELL 

Inmarsat dünyanın tek global hareketli uydu sistemini 
çalıştırır. Verilen hizmetler içinde yüksek kalitede 
telef-on, tele;< ve hafızalı ve ileri veri hizmetleri 
bulunur. Haritacı için Özel amaçla geliştirilen sayısız 
hizmetler, Özellikle gezici ünite ve diferansiyel BPİ3 
düzeltmelerinden kanal kiralayarak yüksek hızda veri 
iletilmesi gibi hizmetler vardır» Çeşitli hizmetler 
ölçme gruplarının denizde veya karada rutin lojistik 
desteğinden bu alanda toplanan verilerin doğrulanmasını 
hızlandırmaya kadar çeşitli amaca yöneliktir. 

(DİFERANSİYEL) 6PS VE LANDSAT TM. HİDROGRAFİ 
ÖLÇMELERİNDE KULLANILACAK YARARLI ALETLER HOLLANDA 
ANT1LLER1NDE KAZANILAN DENEYİM. 

M.E.E. HAABMANS - H.J.W  V.D. VEGT,  HOLLANDA 

1988 Sonbaharında Hollanda Kraliyet Donanması Hidrografi 
Kuruluşu, "Rijkswat.erst.aat" Araştırma dairesi ile 
birlikte Karaiblerde bir hidrografi ölçüsü yapmıştır. 
Bu ölçü, GPS ve LANDSAT TM.'nin elverişli koşullar 
altında hidrografi amacıyla kullanılmasını denemek için 
ideal bir fırsattı. GPS sonuçlarının cesaret verici 
olmasına karşılık LANDSAT TM sonuçlarının biraz hayal 
kırıklığı verdiği anlaşılmaktadır. SPS ve LANDSAT TM ile 
kazanılan tecrübeler bu dokümanda açıklanacaktır. 

HİDROGRAFİ VE İNGİLTERE LİMAN ENDÜSTRİSİ 
E.M. BRADLEY - B.H. CLAXTON,  İNGİLTERE 

Bu yazı İngiltere'deki uygulamalara dayalı olarak liman 
endüstrisini desteklemede hidrografinin rolünü inceler. 
Liman ölçmecisi, tarama için gerekli olan verileri, 
liman yönetiminin çevre koruması ile ilgili 
sorumluluklarını yerine getirebilmesi ve'liman inkişafı 
için inşaat mühendisliği işlerini izlemek için gerekli 
bilgileri sağlamalıdır. Aynı zamanda liman Olçmecisinin 
çalışmaları harita yapmakla sorumlu bulunan kuruluş için 
temel veri 1 erdendi r. 

Son yirmi yılda ticaret gemilerinin boyutları aşırı 
şekilde büyümüştür. Bu durum gemiler için emniyet 
limitlerim gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır. Son 
zamanlarda, limanların gereksinimi olan büyük ölçekli 
ölçmeler için uygun olan yeni cihazlar ve teknikler 
geliştiri1 mistir. 
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Profesyonel hidrograf i k .Öl emecinin 'kendi ■fiziksel 
çevresi ve ticari çevre ile uyum içinde olması 
gereklidir. Bu yası geçmişte bu konuda neler yapıldığını 
ve gelecekte neler yapılabileceğini inceler. 

BUZ BATIMERÎ SİSTEMİ 
M.R. CRUTCHLOUI - D. ST. JAGOUES,  KANADA 

Through Ice Batimetri Sistemi (TîBSJ , : kpnyanş:i:y©n#İ 
yöntemlerle yapılamayacağı idQ$ûn.Q];;'Sinı'̂ h:*iiîâriict;ei::  ̂sofeefeîil bir 
Batimetri k verileri toplamak için Kanada: Hidrografi 
Dairesi taraf ından geliştirilmiştir T ■ ' Ştştem»: iletken 
maddeden gelen yansımaları Ölçen airböne elektromanyetik 
batimetrik harita yapım aracıdır. Bu yansımalardan suyun 
derinliğinin çıkarılmasında sofistike işlem algoritmleri 
kul 1 anı lir. 

Deneme verileri, sistemin 50 m.'ye varan derinlikleri 
kadar buzla Örtülü sularda batimetrik ölçme 
ihtiyaçlarını karşılayabi1 en verileri sağlayabilecek 
kapasitede olduğunu göstermiştir. 

100 m. 'ye kadar olan derinliklere varılmış -fakat, 
doğruluk azalmıştır. Bu sistem 1991 ve 1992 mesaha 
mevsimlerinde Kanada'nın Arktik bölgesinde Foxe Basin'de 
■faal ol arak kul 1 anı 1 acakt ı r , 

DENİZ ORTAMINDA GPSs DURUMU, EGÎLîMî VE BEKLENTİLERİ 
G. LACHAPELLE,  KANADA 

GPS'nın dünya çapında konum saptama performansı, kapsam, 
doğruluk ve güvenilirlik acısından incelenmiştir. 
Sele?c:tive Avai 1 ani 1 i t.y ve Anti -Spoofi ng ' i n sivil 
denizcilikteki etkileri analiz edilmiştir. Kanal sayısı, 
L.2 squaring kapasitesi veri Ölçümü çıkış oranı gibi ana 
kullanıcı cihaz Özellikleri incelenmiştir,, Kompüt.sr 
aksamlarının küçültülmesi multi-anteni i alıcı <az i mut ve 
yükseklik Ölçmek için), gerçek-zaman programlarının 
çoğaltılması ve ücret gibi cihazla ilgili konular 
açıklanmıştır. 

GPS'nin açık deniz platformu çökmesinin izlenmesindeki 
işlevi kabul edilebilir doğruluk sınırı dikkate alınarak 
incelenmiştir. Sonuç olarak, GPS'nin diğer uzay 
sistemlcîri ile ortaklaşa çalışan birliği küresel mevkii 
tespitinde yeni bir sıçrayış olacaktır. 
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ALMANYA'DA HÎDROGRAFÎK GPS UYGULAMALARI 
D. EGGE - H.W. SCHENKE - G. SEEBER,  FRANSA 

Son 5 yıl süresince GPS açıkdenizde araştırma ve keşif 
gemilerinin hassas mevkii kaymalarında kullanılmıştır. 
Diferansiyel kinematik GPS "Belirsizlik çözüm yolu" 
alarak ifade edilen güçlü bir yöntemle 
zenginleştirilmiştir. Birkaç santimetrelik hassasiyetle 
bu yöntem hidrografik ölçme gemilerinin mevkii ve 
yönünün saptanmasıyla ilgili ye"ni ilginç perspektifler 
ortaya koyar. Bunun yanında jeodezi GPS mevkii 
saptamaları örneğin gel-git ölçme kontrolü yapılmıştır. 
Ancak, mümkün olan hidrografik SPS uygulamalarının büyük 
bir kısmı, özellikle yakın kıyı ölçmelerinde. henüz 
uygulamada yerini almamıştır. 

INTERFEROMETRÎK SİNYAL ÎSLEMLERÎ HÎDROGRAFÎK UYGULAMALARI 
FREDDY POHLER - EVEN B. LUNDE 

Interferometrenin kullanımına dayanan akustik ölçümler 
•üsjn zamanlardaki bazı sonar ve eka iskandillerde 
kullanılan bir tekniktir. Yazının ilk kısmı bu yöntemin 
esaslarını ve sınırlarını, san kısmı ise bu yöntemle? ne 
elde-: edilebileceğini görmek için önceden şekillenen ışın 
içinde interferometreyi kullanan bazı cihazları açıklar. 

EKO ÎSKANDÎL MESAFESÎNÎ UZATMAK ÎÇÎN BAĞLANTI MODOLO 
JAMES  L.  GALLOMAY  - DAVID D.  LEMON - WARD  UI.CARTIER, 
KANADA 

Modern sayısal sinyal işlem yöntemleri zayıf eko dönüş 
koşulları altında yüksek hızla derin su iskandil 
problemine uygulanmıştır. 

İskandilin tepe çıkışı gücünü artırmadan, pal s uzunluğunu 
genişleterek ve maksimum linear pseudo-random ses kodu 
modüle edilerek sinyal enerjisi arttırılır. Kod kalıbıyla 
alınan ekonun hakiki zaman çapraz bağlantısı artan 
sinyalin gürültüye oranını sağlar. Bu yüzden derinlik 
ölçüm hassasiyetini azaltmadan iskandil derinliği artar. 
63 bit uzunluğundaki maksimum doğrusal sı rai amali faz 
modüleli akustik pals, ölçülen sinyal kalitesinde 21 
desibel1 ik bir artış sağlar ki, bu da maxsimum çalışma 
derinliğini 400 m,'den 920 metreye çıkarılabilir. 
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HÎDR06RAFÎ ÜLÇMECîLERt ÎCÎN ULUSLARARASI YETERLİLİK 
STANDARDI 

R.J. LOTT,  1NS1LTERE 

İ97İ'de denizde harita çalışmaları konusunda uluslararası 
uzmanlık satandardını geliştirmek üzere bir F.I.6. 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu çalışma grubu 
hidrogra-fi ölçmelerinde gerekli teorik bilgi ve pratik 
uygulamalarda tafsiye edilen minumum standardı korumak ve 
oluşturmakla sorumlu bir birleşik FIS/IHO Danışma Kurulu 
haline getirilmiştir. Bu standartlar teknolojideki 
değişime göre sürekli yenilenmiştir. 

SİSMİK VE MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ İÇİN STANDARTLASTIRILMIŞ 
İSTATİSTİKSEL MEVKİİ TESTİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN BAZI 
PRATİK ÖNERİLER 

M.H.B. JENSEN,  İNGİLTERE - IR.R. N1C0L0A1,  HOLLANDA 

Deniz ortamında çalışan olçmeciler kullanımlarına 
sunulan miktarın çokluğundan boğulmayı göze alırlar. GPS 
mevkii koyma, gercek--zaman 3 boyutlu şebeke çalışmaları 
için bile bu durum aynıdır. Ayrıca, ölçmelerden alınan 
veriler, ek olarak kullanılan cihazlara paralel olarak 
son yıllarda tahmin edilen 10 katına kadar artmıştır. 
Zayıf mevkii koyma ile ilgili riskler en azından aynı 
oranda artmıştır. Bu yüzden kaliteyi korumak için en iyi 
araç ve tekniği kullanmalıyız. 

Tecrübeler, mevkii koyma sistemleriyle alınan 
basitleştirilmiş istatistik bilgilerinin sübjektif 
değerlendirilmesine dayanarak kalitenin kabulünü, bu 
sistemin toplam güvenirl'iginin yetersiz testlerini 
içerdiğini göstermiştir. 

B-metodunu kullanarak standartl aştın lan- istatistik 
deneylerinin avantajı son yayınlarda açıklanmıştır. 
(Nicolai 1988). Shell ve Esso adına Kuzey Denizi'nde 
•faaliyette bulunan Shell U.K. (Shell E;:pro) , bunların 
sonucu olarak cok sayıda teşebbüste bulunmuştur. 

özel alarak mevkii tespiti kalite Management politikası 
oluşturulmuş ve bunu uygulamak için kompüter plan ve 
programları gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

Bu dokümanlarda sismik ve mühendislik araştırmasında -faal 
ve kalite kontrol sonrasında ve sistem besleme aşamasında 
kullanılan bu tür araçların kullanılması verilmektedir. 

Kalite kontrolün doğruluk ve güvenilirliği ve en iyi 
şekilde   kullanımı   gösterilir.    Sonuç   alarak,   bu 
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yöntemlerin -fiyat, kalite ve zaman kazanç -faydaları ile 
birlikte birleştirilmiş GPS konum belirleme çözümüne, 
uygulamaları belirtilebilir. 

3D SİSMİK ÖLÇME YERİNİN TESPİTİ 
D. BINGHAM,  İNGİLTERE 

3D sismik ölçmeleri petrol endüstrisi tarafından 
yapılır. Bu yazıda bu ölçmeler için mevkii koyma 
ihtiyaçları ile kullanılan sistemin tipi ve yöntemleri 
açıklanmaktadır. 3D sismik tekniğin kısa bir açıklaması 
verilmiştir. Oldukça -fazla veri toplanmalı ve 
izlenmelidir-, ölçmelerin tamamlanması bir yıl ya da daha 
usun bir saman alabilir. 

Sistematik hataları saptamak ve kalite kontrol amaçları 
için veri analizi teknikleri açıklanmıştır. 

SIMRAD  EM-100  MULT1BEAM SUIATH ÖLÇME  SİSTEMİYLE  PRATİK 
BİR UYGULAMA 
PATRICH HALLY - BERNARD TESSIER - ROBERT G.BURKE, KANADA 

Sıg sular için çıkan son samanlarda hassas multibeam 
s w a t h s i s t E» m i teknolojisi hidrografide devrim 
yapmaktadır» Önceden sadece birkaç paralel ve eşit. 
sıralı klı transdüssrden oluşan tarama sistemiyle önceden 
e 1 d e e d i 1 e b i 1 e n d a g r u 1 u k h 1 a t a m d i b i n d e n k a p s a n m a s ı a r 11 k 
mümkündür. Bu doküman C.S.S. Louis. 

M. Lauzien'e kurulan SIMRAD EM-100'den sonra Kanada 
Hidrografi Dairesinin bu sahadaki son deneylerini 
açıklar. Sistemin kurulması, deneme ve düzenli çalışması, 
olumlu ve olumsuz noktaları, tavsiyeler ve geleceğe ait 
planlar kullanıcı bakış acısıyla anlatılmıştır. 

AÇIKDENİZ  ARAŞTIRMALARI  VE HİDROGRAFİ  ÖLÇMELERİ   İÇİN 
SIS SUDA MULTİBEAM EKO İSKANDİL CİHAZLARININ KULLANILMASI 

HUBERTUS WENTZELL - VOLKHARD MEYER,  FRANSA 

Hidrografi ölçmeleri metodolojik devrimsel 
diyebileceğimiz bir gelişim geçirmektedir. İlk olarak 
geminin konum saptaması GPS'nin kullanılmaya başlamasıyla 
basi ti esmiştir. 

İkinci  alarak,  multibeam ölçme  eko iskandil sisteminin 
kullanılması sonucunda pro-fil ölçmesinden aralıksız  alan 
.ölçmesine  geçiş yer almaktadır. 
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'■.■■ \;İ̂ 0ş:': ŷ iî â r:M;,|y!;̂ .|î #şl:V:ii'rı>|:er''akti'-f ' <etk::.i;leş.i.ni:l..i;) ■ gr-af i k 
':' . ■ ; "SİİS^IDİ'y•■■'sat*f^^.^.i:^■JL(^tx^v>■^^ metödaloji ,  program  ve  farklı 

u^fpf:^n;al?ar-y:;.:.::;i:(5İ^..yer-i İşlemini geliştirme  sürecindedir, 
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çıtepılmâisi y  ölçmeler,   deniz haritaları,  işaretler ve 
fenerler için veri istasyonları kurmak,  mevcut bilgileri 
günceli eştirmek,   harita   sayısal 1 aştırmak  (elle  veya 
otomatik), yayın çıkarmak v.s. 

Sistem deneme ve eğitim pilot, projeleriyle b i r  sûre sonra 
aidim adım üretime geçecektir, 

VERÎ TABANI YÖNETİM SİSTEMİNE DAYALI OLARAK 1NTERAKT1F 
(ETKİLEŞİMLİ) BRAF1K ÇİZİM ARAÇLARININ YAPIMI 

LE LANN - J. FICHANT,  FRANSA 

Finlandiya Seyir Hidrografi Dairesi kendi ihtiyacı için 
kartografi çalışmalarına yardımcı olacak cok güçlü 
kompater Araçları geliştirilmiş,, Tüm kartografik 
işlemlerde kullanılan bu programlar 2 ana aşamada 
tanıtılmış olup, aletlerin kullanımında kartograflara, 
destek olacak en son veri işlem mühendisliğini içerir, 
Programların modüler yapısı aletlerin ilerde kompûter 
cihazlarının evrimine çok kolay adapte olabilmesini 
sağlar ve deniş haritaları yapımında farklı bir 
kartografi çalışmasını uygulamaya imkân verir. 
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FİNLANDİYA HİDROGRAFİ DAİRESİ SAYISAL HİDROGRAFİ ÖLÇME 
VERİLERİNİN İÇLENMESİ 

JUHA KORHONEN,  FİNLANDİYA 

Finlandiya Seyir Hidrografi Dairesi sayısal hidrografi 
aleme veri işlemleri için yeni bir sistem 
geliştirmektedir. Bu program fairsheetlerde <temi2 
kanavarda) , deniz haritalar.! ve diğer yayınlarda hem tek 
beam, hem de multibeam eko iskandil verilerinin islc-;m 
görmesini mümkün kılar. 

Program, kontur çizimi, iskandil seçimi ve volumetrik 
hesaplar için ölçü verilerinin On işlemlerini 
gerçekleştiren modüller içerir. Sistem aynı zamanda etkin 
bir Derinlik Veri Management sistemi ile notik harita 
veri tabanı bağlantılarımda içerir. Bu yazıda sistemin 
başlıca dizayn özellikleri, ana üniteler ve programla 
ilgili başlangıç  denemeleri açıklanmaktadır. 

CAC'TAN GIS'E SAYISAL H1DROGRAF1K VERİLER DAV ID 
H.McPHERSON - CRISTOPHER R. DRINKUIATER,  İNGİLTERE 

20 yıldan fazla zamandır ingiltere Hidrogra-fi Dairesi, 
hidrografik veri işlemi ile notik harita üretiminde 
kompüterlere dayalı yöntemlerin kullanılmasını 
araştırmıştır. Bu yazı otamatik arazi sisteminin 
gelişmesindeki genel felsefe ve politikayı kısaca 
açıklar. Bu kavram bugüne kadar kompüter yardımlı 
kartografi CCAC) olarak açıklanmıştır. 

Bu gelişme son yıllarda değişen teknolojiye ayak 
uyduracak şekilde değiştirilmiştir. En önemli konu 
amaçlar, yöntemler ve belki de en önemlisi olarak, 
kamputsr yardımlı teknikleri kullanmanın ekonomikliği 
üzerinde oldukça fazla etkiye sahip olmaya başlayan 
sayısal formdaki hidrografik bilgi ihtiyacının ortaya 
çıkmasıdır. Yeni ihtiyaçlar, standart doküman notik 
haritaların sayısal gösterilmesinde özel amaçlı 
bati metrik deniz ihtiyaçları, deniz yatağı özellikleri 
ve denizaltı şekilleriyle ilgili bilgiler arasında 
değişir. 

Gerçekten hidrografi bilgi sistemini geliştirmek ihtiyacı 
vardır. Hidrografi Dairesi, dijital bilgi veri tabanı 
sisteminin kullanılmasından maksimum yarair sağlamak 
konusunda çalışmalar yapmaktadır. Yazı bu çalışmanın 
bulguları ile ileriye dönük planları belirtir. 
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5.   K O M İ S Y O N  

ÖLÇME  ALETLERİ   VE  YÖNTEMLERİ 

501.1 National   Geodetic  Sur-vey   (NGS)   Yapılarının 
İstikrarı. <1NG) 

D.G. PURSELL,  A.B.D. 

501.2 Jeodezi  Enstitüsünde  Kısa  Menzilli  Elektronik 
Uzaklık Ölçülerin Kal ibrasyonu Üzerine. <1NG) 

J.SANTALA,  FİNLANDİYA 

501.3 Çekoslovakya'da  Elektronik  Uzaklık   ölçerlerin 
Kal i brasyonu - Araçlar, Yöntemler ve Sonuçlar. (ÎİMG) 
J.    ABELOVIC   - E.   BUCKO   - V.   SLABOCH   - SANDA, 
ÇEKOSLOVAKYA 

501.4 Çin  Yapımı  Kısa  Menzilli  Elektronik   Uzunluk 
ölçerleri ve Kalibrasyon. <1NG) 

Y.DELİN, P.R.,  ÇİN 

502.1 Sanayi Uygulamaları îçin Dokunması:-: Jeodezik  Ölçme 
Sistemleri. (ALM) 

H. SCHEMMER,  ALMANYA 

502.2 Teodolit Kalibrasyon İçin Yeni Bir Yöntem, <1NG) 
H. INGENSAND,  İSVİÇRE 

503.1 Bir Sayısal Arazi Modelinin Otomatik Kökeni. (1NG> 
P.Y. G1LLIER0N, İSVİÇRE 

503.2 Sayısal  Arazi  Modellerinin   Canlandırılmasına 
İlişkin Üç Boyutlu Kartografik Düşünceler. (ALM) 

M.J. KRAAK,  HOLLANDA 

503.3 ölçme Harita Yapma ve Uzaktan Algılama  Sektöründe 
Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojisi. (ÎNG) 

J.H. O'DANNELL,  KANADA 

503.4 Uygulamalı  Jeodezi Enstitüsün'de  Küçük  ölçekli 
Topogra+ik     Haritalar    îçin    Otomasyon    Destekli 
Kartografyanın Hedefleri ve Yöntemleri. (ALM) 

H. JOCHEMCZYK- W. WEBER- I. WILSKI,  ALMANYA 

504.1  Kamusal  Topografik -Kartografik  Bilgi  Sistemi. 
(ATK1S) Projesi: 1:25.000'1 ik Sayısal Peyzaj Modellerinin 
(DLM25)  Kuruluş Aşamasındaki Tasarım ve İlk  Deneyimler. 
(ÎNG) 

D. GRÜNREICH,  ALMANYA 
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506.1 GPS: Haritacılıktan Beklentiler, (Î.NG) 
V. ASHKENAZI,  İNGİLTERE 

507.1 GPS Bilgilerinin Depolanması tein Bir Veri Tabanı 
Tasarımı. (İNS) 

D. GILLIS,  KANADA 

507.2 Mühendislik Jeodezisinde CAD/CAM. (ALM) 
L. CSEMNICZKY,  MACARİSTAN 

507.3 Robot   Sistemleri   s   Meslekteki   Teknikler, 
Uygulamalar ve Metaformik Etkiler,, (ÎNG) 

H.J. MATTHIAS,  İSVİÇRE 

507.4 Uygulamalı  Jeodezinin  Yöntemleri  ve  Aletleri 
Hakkında         Hızlandırıcılarda Birleşenlerin 
Konumlandırılmasının öneminin Etkisi. (FR) 

J. GERUAISE,  FRANSA 

507.5 Mühendislik  ölçmelerinde  Yatay   Konumlandırma 
Sorularının  Cüzümü  .tçin Birbirini Etkileyen  Sistemler» 
(İNG) 

E. NÛWAK- W. PROSZYNSKI,  POLONYA 

508.2 Otomatik Jeneskop  Teodoli ti erde  Karşı 1 aştırmalı 
Inceli k Incelemel eri. (İNG) 

H. HEISTER-A. SCHÖDLBAUER,  ALMANYA 

508.3 isveç  Ulusal Harita  Dairesi'nin  Gereksinimleri 
İçin  İnersiyal ölçme Sistemlerinden Edinilen Deneyimler. 
(FR) 

J.M. BECKER,  İSVEÇ 

508.4 Bir Karayolu Envanter Sisteminde  GPS  Uygulaması» 
(İNG) 
K.P. SCHMARTZ-D. LAPUCHA-M.E. CANNON-H. MARTELL,  KANADA 

509.2 Ordonat Haritacılığında GPS ölçmeleri. (ÎNG) 
R.F. BORDLEY-B. BEST- F.C.A. PAYNE,  İNGİLTERE 

•  509.3 Avrupa'da Kıtasal GPS Agı CGINAV -86,  EVNAV-88 VE 
EVREF GPS). (ÎNG) H. SEE6ER-B. BREUER-H.FRIEDHOFF-A.MÜLLER-
W.SCHÜTER, ALMANYA 

509.4 GPS  Uydu  ölçmeleri Kullanılarak  Düşey  Kontrol 
Sağlanması. (İNG) 

DAVID B. ZILKOSKI,  A.B.D. 

509.5 GPS'ye Geçiş:  Uydu Konumlandırılması  Yardımıyla 
Antartika'da Edinilen Avustralya Deneyimleri. (İNG) 

B.MURPHY -J. MANNIG -T. MORRISON,  AVUSTRALYA 
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510.1 SPS  ve  Hollanda  Ulusal  Referans   Sisteminin 
Güncelleştirilmesi. (1NG) 
A.J.M. KOSTERS- J. VAN BUREN- F.J.J. BROUVER,  HOLLANDA 

510.2 GPS ve Çekim Alanı Bilgileri Yardımıyla  Avusturya 
Kontrol Ağının Yenilenmesi. (ÎNG) 

E. ERKER, AVUSTURYA 

510.3 GPS  ve Klasik Jeodezi Kontrol  Ağlarının  Pratik 
Bütünleşmesi. (ÎNG) 

P.A, CROSS,  İNGİLTERE 

510.4 Bir Ulusal Üç Boyutlu Ag. (ÎNG) 
A. CZABOR,  MACARİSTAN 

511.1 Cogra-fi Bilgi Sistemi Teknolojisinde Otomatik Veri 
Edinme Sistemlerinin Rolü. (ÎNG) 

M.M. ALLAM,  KANADA 

511.3 Jeodezik Uygulamalar îçin Inersiyal Teknolojisinin 
Bugünkü Basarı Durumu. (ALM) 

W.F. CASPAPY,  ALMANYA 

511.4 GPS Ağlarının Yapısı ve Tasarımı. (ÎNG) 
J.V. MÎERLO - T. FAHLBUCH 

512.2 Gr-eat  Bel t (Boğaz ı /Dani marka)  Üzer indeki  Sabit 
Geçidin  Yapım  Sürecinde GPS île  Belirlenmiş  Yükseklik 
Farklarının Kullanılması. (ÎNG) 

F. MADSEN- C.C. TSCHERNING,  DANİMARKA 

512.3 înversi-yal  Pik Boru Hatları  :  Boru  Hatlarının 
Kontrolü îçin Bir Otomatik Sistem. (ÎNG) 
T.R.PORTER- H.MARTELL- K.P.SCHWARTZ- J.R. ADAMS,  KANADA 

512.4 Sivil   Bir   GPS   Servisi.    (ÎNG) 
GEORGE PREISS,  NORVEÇ 

P  501.1 Elektronik Uzunluk ölçerlerin Kalibrasyonu îçin 
Ulusal Standartlar. (ÎNG) 

A.H. DODSON-T.J.M. KENNIE,  İNGİLTERE 

P 501.2 Kanada Ulusal Baz Uzunluğunun Münih'teki Vaisala 
Bazı île Karşılaştırılması. (ÎNG) 

B. BRESEE- S. VAMOSI,  KANADA 

P 501.3 Cape Town (Güney A-frika) Baz Uzunluğu. (ÎNG) 
M. NEMLING,  GÜNEY AFRİKA 

P 501.4 Lazerli Ölçme Aletlerinde Atmosferik Re-fraksiyoh 
Etkisinin ve Düzeltilmesinin İncelenmesi. (ÎNG) 

A.E. MOLAMUD,  SOVYETLER BİRLİĞİ 
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P  501.5  îsveç Yapı Araştırma  Enstitüsü'nde  Yapılarda 
Kullanarak   İsveç   Harita  Genel   Müdürlüğü   Jeodezik 
Aletlerinin  Kalibrasyonu ve Uzaklık ölçerler  Yardımıyla 
inceliğin İncelenmesi. (İNG) 

BY INGMAR PETERSON- JOHN VAUN DEN BERG,  ÎSVEÇ 

P  501.6  Avustralya'da  Elektronik  Uzunluk  Ölçerlerin 
Kamusal Kalibrasyonu. (ÎNG) 

J.M. RÜEGER,  AVUSTRALYA 

P  501.7 Xian (Cin) Jeodezi Araştırma  Enstitüsünde  576 
m'lik  Standart  ve 18.3 Kilometrelik  Kalibrasyonlu  Baz 
Uzunlukları. (İNG) 

FU YANG,  CÎN 

P 501.9 Kurak Bölgelerde Trigonometrik Nivelman. (İNG) O. 
HIRSCH- R. SCHEELEN- H. SCHOLZ- P. BAUTSCH,  ALMANYA 

P  501.10 Nikon Elektronik Konumlandırma Göstergesi  île 
İlgili Deneme Testleri. (İNG) 

MAURO CAPRIOLI,  İTALYA 

P   502.1  Donanıma/Yazılıma  Geçilirken  Ortaya   Çıkan 
Sorunlardan  Kaçınmak Amacıyla Organizasyonun Bir Cogra-fi 
Arazi Bilgi Sistemi İçin Hazırlanması. (ÎNB) 

M.H. ALLAM- Z.A. JIWANI,  KANADA 

P 502.2 Yüzey Haritalarının Tarama Yöntemi İle  Otomatik 
Olarak Sayısallaştırıİması. (İNG) 

J. YANG,  ALMANYA 

P 502.3 Sayısal Stereo Hayali - Teknoloji,  Sistemler ve 
Uygulamalar. (İNG) 

T. SARJAKOSKI,  FİNLANDİYA 

P  502.4  Sayısal  Arazi Modellerinde  Yeni  Gelişmeler. 
(İNG) 

G. AUMANN-K. EDER-R. HÖSSLER-L. TANG,  ALMANYA 

P 502.5 Büyük ölçekli Haritaların Sayısallaştırılmasında 
İstenen İncelik Nasıl Sağlanır? (ÎNG) 

F. SILAR,  ÇEKOSLOVAKYA 

P   503.2  Sabit  Nokta  Alanları  İçin GPS   Destekli 
Yöntemlerin   önemi   Almanya   Federal Cumhuriyeti'nde 
Deneyimler ve Planlar. 

W. AUGATH,  ALMANYA 
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P  503.3 Tygerberg Test Alanında GPS Diferansiyel  Nokta 
Konumlanması. (tNG) 

H.S. UIILLIAMS- G.L. MERRY,  GÜNEY AFRİKA 
H. SEEGER,  ALMANYA 

P 503.4 Macaristan'da GPS Test ölçümleri Özetleri. (İNG) 
T. BORZA- S. MIHALY,  MACARİSTAN 

P  503.5  Ashtech XII GPS Alıcısı  Yardımıyla  İncelikli 
Ölçmeler. (İNG) 

J. ASHJAEE,  A.B.D. 

P   503.6   GPS   Kullanarak   Otomatik   Yüksekliklerin 
Bulunması. (İNG) 

A. MAINVİLLE- M. VERONNEAU,  KANADA 

P  503.7  GPS  İçin  Duyarlı  Bir  Yörünge  Belirlenmesi 
Programında Gelişmeler. (İNG) 

ROBERT E. RUSSMAN,  A.B.D. 

P  504.1  Yeni Yerel Yerkabugu  Hareketleri  Haritaları. 
(İNG) 

S. PRIAM,  ÇEKOSLOVAKYA 

P 504.3 GPS İle Nivelman. (İNG) 
A.H. DODSON- S.M.E. GERRARD,  İNGİLTERE 

P   504.4  Jackkıni-fe  Yöntemi  - înersiyal  Sansarların 
Kalibrasyonu İçin Sağlam Bir Yöntem. (ALM) 

M. BOLCSVOLYI-BAN,  MACARİSTAN 
D. SCHODER,  ALMANYA 

P   504.5   GPS  Yardımıyla  Yerel   Kontrol   Ağlarının 
Kurulması. (İNG) 

A.JIVALL- G. HEDLING- B. JONSSON,  İSVEÇ 

P  504.6  Çin'de Kısa ya da Orta  Mesafeli  01çmelerdeki 
Transit      Doppler      Konumlandırma       İnceliğinin 
İyileştirilmesi. (İNG) 

M. LUFEN6- S. JIE, P.R.   CİN 

P  504.7  Jeoloji  Aletlerinde Hata  Sınıflandırması  ve 
Analizine Yeni Yaklaşım. (İNG) 

V.A. LOGINOVSKY,  SOVYETLER BİRLİSİ 
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âu^kr'liklı  eiöktr-bnifc usüriluK öl cer larin ayaklanması  Vş : 
bunların   ileride  0.1  ppm  duyarlıklı   global   kpnüıiı 
belirleme <SP.S) ğOz İsimi eri île karsıl astırıl aöilmesi 1ein 
yoğun       araştırmaların      yapılması.       gerektiği 
belirtiİmektödir. 
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2060   m.   uzunluğundaki  ayar  bazında  Wild  Di   2000 
elektronik  uzunluk ölçeri i ç i n  hesaplanan toplam  sabiti 
(sıfır  noktası  eki),  ölçek hatası •ve  uzun  periyodlu h a 
t a 1 a r in s o n uçları açı k 1 a n m a!; t a d ı r ,. 

CEF^GSLOVAKYA'DA EDM KAL1BRASY0NU, OLANAKLAR, YÖNTEMLER VE 
SONUÇLAR 

J. ABELOVÎC, E. BUCKO, V.D.,   ÇEKOSLOVAKYA 

Elektronik uzunluk ölçerler ilk kullanımdan önce test 
edilir» Sonraları aletin kalibrasyonu en az yılda bir kez 
tekrarlanır. Çekoslovakya'da laser ışınları ile çalışan 
çok duyarlıklı iki aye^r 1 ataoratuvarı vardır, 'Uzun mesafe 
kalibrasyonu için ulusal bir ayar kurulmuştur. 

CÎN'DE YAPILAN KISA MENZİLLİ ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇERLER 
VE BUNLARIN KALİBRASYONU 

Y. DELİN,   CİN 

Kızıl Ötesi ışınlarla çalışan Elektronik uzunluk 
ölçerlerin temel ilkeleri ve iş akış çizgileri 
'verilmektedir. Uzunluk ölçülerinin duyarlıklarını 
artırmak   için   alınabilecek  teknik  önlemlerden   söz 
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edilmekte  ve  Çin'de yapılan DCH-1 adlı  uzunluk  ölçer 
tanıtılmaktadır.   DCH-1    uzunluk ölçerinin   deneysel 
duyarlılığı +-(5 mm + 5 ppm) alarak verilmekte ve bunun 
k ı s a  u z u n l u k  Ö l ç m e l e r i  i ç i n  y e t e r l i  o l d u ğ u  
söy1enmektedi r. 

ENDÜSTRİ ÖLÇMELERİNDE EL DEĞMEDEN KULLANILAN JEODEZİK 
ÖLÇÜ SİSTEMLERİ 

H. SCHLEMMER,  FEDERAL ALMANYA 

Jeodezi aletlerindeki yeni gelişmeler ve sürekli alarak 
hesaplama hızları artırılan taşınabilir bilgisayarlar, 
jeodezik araç ve yöntemleri çak sayıda endüstri alanında 
kullanılır duruma getirmiştir. Çarpıcı bir örnek alarak 
bir taşınabilir bilgisayarla doğrudan bağlantılı 
elektronik teodolitlerle üç boyutlu (3D) koordinat taşıma 
işlemi ele alınmıştır. Bu amaçla hazırlanıp her 
elektronik teadolitle kullanılabilen bir yazılım paketi 
tanıtılmıştır. Ayrıca çağdaş endüstri ölçmelerinde çok 
yararlı olan duyarlıklı uzunluk, doğrultu ve eğim 
ölçmelerinin de söz konusu yazılım paketi i l e  
değeri endiri lebilecegi gösteri 1 mistir. 

TEODOLİTLERİN KAL1BRASY0NU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM 
H. 1NBENSAND,   İSVİÇRE 

Elektronik teodol i ti er 1 e ölçülen açıların kontrolü için 
geliştirilen tam otomatik bir denetim donanımının yapısı v 
e t o n k s i y o n 1 a r ı t. a n 11 :>. 1 m a k t. a d ı r ,, T e o d o 1 i t k a n t. rol a 1 e t i 
a l a r a k  a d l a n d ı r ı l a n  b u  m a k i n a ,  k o m p a r a t ö r  y ö n t e m i  i l e  
çalışmakta ve değiştirilmiş T2000 Encoderindan 
yararlanmaktadır. Bir elektronik oto kolimatörle, 
teodolit kontrol aletinde verilen değerle test edilen 
teodolitteki doğrultu değerinin uyuşup uyuşmadığı 
denetlenmektedir. 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ T0P0GRAF1K HARİTALARIN OTOMASYON DESTEKLİ 
KARTOGRAFİK YÖNTEMLE ÜRETİMİ 

H. JOCHEMOZYK - W. WEBER - 1. W1LSK1, FEDERAL ALMANYA 

Resmi Topagra-fik kartogra-fik bilgi sistemi (ATKIS) 
kapsamı içinde Federal Almanya Uygulamalı Jeodezi 
Enstitüsünce (IFAG) üretilen 1/200000 ve 1/1000000 
ölçekli sayısal haritalar tanıtılmaktadır. 
Bu arada vektör ve raster verilen işlenmesi konusunda 
kazanılan zengin deneyimler aktarılmaktadır. 
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1/25000 ÖLÇEKLİ SAYISAL T0P0BRAF1K GÖRÜNÜM MODELLERİNİN 
OLUŞTURULMASI AŞAMASINDA KAZANILAN DENEYİMLER VE PROJENİN 
KAPSAMI 

D. GRÜNREİCH,  FEDERAL ALMANYA 

Bildiride 1984-1989 yılları arasında Federal Almanya 
ölçme Daireleri Birliği tarafından geliştirilen Resmi 
Topogra-fik Kartografi k Bilgi Sistemi <ATKIS) özellikleri 
tanımaktadır. ATKIS projesinin gerçekleştirilmesi için 
başlangıçta ortaya konulan kurallar ve varsayımlar 
açıklanmakta, 1/25000 ölçekli Topogra-fik Sayısal Görünüm 
Modellerinin elde edilmesinde uygulanan yöntem 
tanıtılmaktadır. Sistemin ilk oluşturulması sırasında 
kazanılan deneyimler aktarılmaktadır. 

JEODEZİ 1C1N GPS TANITIMLARI 
V. ASHKENAZI, İNGİLTERE 

GPS Jeodezisinin günümüzdeki durumu konusunda özet bilgi 
verilmekte, kullanım alanları ve geleceği konusunda 
açıklamalar yapılmaktadır. Tam sinyal dalgalarının 
sayıları ve bu konuda çözülmesi gereken belirsizlik 
■ tanıtılmakta, GPS teknolojisinin etkin kullanımı için 
gerekli bilgiler basit bir biçimde ayrıntılı olarak 
verilmektedir. Yüksek duyarlıklı sonuçlar veren 
kinematik GPS ve hızlı statik GPS yöntemleri 
açıklanmaktadır. Bildiri, GPS jeodezisinin geleceği 
tartışılarak halen mevcut ve çalışmakta alan uydu 
sisteminin 2.blok uyduları irdeleyerek 
sonuçlandırmaktadır. 

GPS VERİLERİNİN DEPOLANMASI İÇİN BİR VERİ TABANI TASARIMI 

D. GILLIS,  KANADA 

GPS verilerinin kolaylıkla depolanması ve organizasyonu 
için bir ilişkisel veri tabanı modeli tanımlanmaktadır. 
Bu model ile ilişkisel veri tabanı modeli dahada 
geliştirilmektedir. Veri tabanı bağımsız bir birim 
alarak düşünülmüş ve büyük bir bilgi sisteminin içinde 
alt sistem alarak da kullanılabilecek biçimde 
tasar1anmışt ı r. 

ROBOT TEODOLIT 
H. J. MATTHIAS,  İSVİÇRE 

Zürih Yüksek Teknik okulunda Disiplinler Arası Araştırma 
Grubu endüstri ile işbirliği yaparak bir robot teodolit 
geliştirilmiştir.  Bu  alet operatöre ihtiyaç duymaksızın 
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