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Günümüzde bilgisayar kullanımının her alanda Bu nedenle günümüze kadar sadece uzmanların 
yaygınlaşması daha çok bilginin yoğun bir şe- çalışma alanı olan GIS'leri yakın bir gelecekte 
kilde işlenmesini de beraberinde getirmektedir, kişisel bilgisayarlarda standart bir program ola- 
Bu gelişme bizleri daha önce yapılması güç çaktır. Daha başka bir deyişle Veri Tabanları, 
hatta olanaksız görünen işlere yöneltmektedir. Yazım  Programlan,  Hesaplama  Programları 
Bu nedenle Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) de vb. gibi bu standart olacaktır. Günümüzde var 
dar bir alana sıkışmış olmaktan çıkıp, grafik olan çok yoğun bilgi akışında neyin nerede ol- 
ve grafik olmayan bilgilerin bir arada kul- duğu, nasıl göründüğü gelecekte GIS prog- 
lanıcıya   sunulması   Donanımın   (Hardvvare) ramları aracılığıyla gerçekleştirilecektir, 
ucuz ve de daha çok iş yapacak duruma gel- öte       dm h[zla     u       ye     k deği ifc 
mesıyle kendi  alanın,  genişletmiştir.  Artık ^  ^           ^  b i f  ^  ^  ^  
GISı kent planlamasından seçim analizine, ^^  m4   ûmd£ Amerikl Savunma Ba_ 
şehir yönetiminden taşımacılığın verimli bir kanhğı tarafm(fan ük çalışmalarma başlanan 
şekilde yapılmasına kadar her alanda kul- GPS S

sisteminin ilk uydusu 1978 yüıJa fır. 
lanılmaktadır. latılmıştır. Şu anda sistem tamamlanmış olup 
Bundan 15-20 yıl kadar önce bilgisayar des- dünyanın herhangi bir yerinden günün her sa- 
tekli çizim programlarının, sadece harita ka- atinde en az 4 uydu izlenebilmektedir, 
dastro bilgilerinin çiziminin ölçümünde kul- Gps SQn ,5     ıd     daha     k jeodinamik ha. 
lamldıklarmı    görüyoruz    Daha   sonra   su rekederin   y/    lobal   de

V
formasyonlann   iz. 

elektrik hatlarının vb. gibi kullanılması ile ilk ]enmesinde kunInılmiştır. Son 5 yıldır GPS 
uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu şekilde ha- ^   don             öj    |   ve   hesapıama   tek. 
rıta   bilgilerinin       sayışa laştırılmasına   yo- niklerindeki gelişmeler sayesinde GPS, bir çok 
nelınmıştır. Sayısal haritaların oluşturulması j ö,       olanağı üe b^m& uygulama aıam 
elle  yapılacak^ haritalara oranla zaman  ka- ^unmaktadır.  Bu  olanaklar mühendislik  ap- 
?Tfu-, Vr--U ^hantalan"    lcola

3Xf.   ?°- likasyonları, anlık lokal ve ve mühendislik de- 
galtılabüırhgmı sağlamıştır. Kısaca Bilgisayar formasyonlarımn   sürekli   inmesi,   sayısal 
De,teklı Tasarım (BDT-ÇAD) yöntemleri   ile ^ Jo dt] W ı  .^         k H bü^ sağ ıa ma ve 
haritaların oluşturulmasına başlanmıştır.   • diğer haritalama

V
; ks

adastrOi   °ühendiSiik ölç- 
Günümüzde ise grafik ve grafik olmayan bil- meleri ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) dir. 
gilerin bağlantısı sağlanmaktadır. Bir haritada GPS'in hızlı gelişimi ile elde edilen yüksek 
gösterilen arsanın kime ait olduğunu veya bir doğruluk   sonucunda,   GPS   haritacılık   sek- 
bölgedeki satış mağazalarının sayısını ve yer- törünün dışında da kullanılmaya başlanmıştır, 
lerini göstermeyi vb. gibi gerçekleştiren prog- Ticari ve genel havacılık, uçakların otomatik 
ramlar kullanılmaktadır. Yani GIS sadece ha- iniş ve kalkışları, otomobillerin, Urların, ge- 
rita     çiziminde     değil     harita     üzerindeki milerin  izlenmesi  GPS'in  kullanıldığı   alan- 
nesnelerin tespit edilip kullanıcıya çok az bir lardan birkaçıdır. 
zaman       içerisinde       gösterilmesine       ça- Qdamız ye mQ yukanda belirtüen konularda 
uşılmaktadır. meslektaşlarımızı ve konu ile ilgilenenleri bil- 
Gelecekte ise bu sistemler daha geniş bir bilgi gilendirmek  ve   tartışmak   amacıyla   "Ulus- 
sisteminin   parçası   olacaktır.   Bu   aşamada lararası      GIS/GPS      Sempozyumu"      dü- 
GlS'in çevre, yönetim, bilgilendirme vb. gibi zenlemektedir. Sempozyum, 15-19 Eylül 1997 
daha geniş kapsamlı sistemler ile ortak ça- tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
lışması, daha sağlıklı kararlar almayı ve uzun Mimarlık Fakültesi  Taşkışla  binasında  dü- 
vadeli çalışmalar vapmavı kolaylaştıracaktır, zenlenecektir. 
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