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DERGİDEN MEKTUP

Dergi  bu sayısında uluslararası  alandaki  mesleki  çalış-
malar hakkında bilgi sunmaya ağırlık vermektedir. Fır-
sat buldukça bu tutumu geliştirerek sürdürmenin yarar-
lı olacağı düşünülmektedir.

Uluslararası  mesleki  toplantılardan  bir  kesiminin  kap-
sanması  yanında,  bu sayıda,  1983 FIG toplantısının ya-
pıldığı komşu bir ülkenin, Bulgaristan'ın FIG toplantısı-
na sunduğu bildirilerden bir seçme yer almaktadır. Bul-
garistan'ın jeodezi,  fotogrametri,  kartograf ya, kadastro
arazi düzenleme gibi mesleki alanlardaki etkinliği ve dü-
zeyinin  bilinmeyen  yönleri  Türk  meslekdaşlarımızın  bil-
gisine  açılmaktadır.  İlgi  uyandınrsa,  bu  tür  tanıtmalar
sürdürülecektir.

Son yıllarda ülkemizde ve ortadoğu ülkelerinde mühen-
dislik hizmetlerinin hızla geliştiği  görülmektedir.  Bu ge-
lişme  mühendislik  jeodezisi  ve  fotogrametrisini  güncel-
leştirmiştir.  Olanak  bulundukça bu konuda da seçilmiş
yazılara dergide yer verilmesi düşünülmektedir.

Saygılarımızla...

Yayın Kurulu



ULUSLARARASI HARİTA MÜHENDİSLERİ FEDERASYONU (FIG)

XVII. KONGRESİ (SOFYA - 1S/28.6.1983 RAPORU

Prof.  Dr. Nazmi YILDIZ
Yıldız Üniversitesi

Dr. Haldun ÖZEN
Adım  Mühendislik-Planlama  Ltd.  Şti.

1.    FIG NEDİR?

Ülkemizde  «Uluslararası  Harita  Mühendisleri  Federasyonu»
olarak bilinen ve merkezi Paris'te bulunan UNESCO ya bağlı «Fe-
deration  Internationale  des  Geometres» (FIG),  XVII.  kongresini
19/28 Haziran 1983 günlerinde Sofya'da yc^pmıştır. Bu örgütün in-
gilizce ve almanca adları «International Federation of Surveyors»
ve «Internationale Vereinigung der Vermessungslngenieure»dir. FIG,
1978'de  Almanya,  Belçika,  Fransa,  İngiltere,  İspanya,  İsviçre  ve
İtalya  tarafından  kurulmuştur.  FIG,  harita  mühendisliği  alanında
uluslararası  deneyimlerin ve görüşlerin değişildiği,  yeni fikirler ve
düzenlemelerin  şekil  verildiği,  şimdiki  dinamik  dünyada haritacı-
lığın daha da gelişmesi için gösterilen gayretlerin birleştirilmesine
yarayan (bir  forumdur.  FIG'nin uğraş  alanları  içine meslekî uygu-
lamalar,  örgütsel  ve  yasal  yöntemler,  meslekî  eğitim  ve  yayınlar,
mesleğin  pazarlanması,  taşınmaz  bilgi  sistemleri,  hidrografik  ölç-
meler,  ölçme aletleri  ve  yöntemleri,  mühendislik  ölçmeleri,  taşın-
mazlar kadastrosu ve kırsal düzenleme, kentsel taşınmazlar tekniği,
yöre ve belde planlaması ve uygulanması, arsa değerlendirilmesi
ve taşınmaz piyasası gibi konular girmektedir. <FIG, her isteyen ül-
keye yardım eder.  Türkiyede 1971'de İETT'ye bağlı  olarak ilk kez
kurulan Yeraltı Tesisleri Kadastrosu Müdürlüğü için FIG'in bu ko-
nudaki deneyimlerini toplayan yayınlardan yararlanılmıştır.
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FIG'in organları Genel Kurul, 1927'de kurulan Daimi Komite
ve 1968'de yeniden düzenlenen teknik-bilimsel  9 komisyondur.  Bu
komisyonların ilk üçü (1, 2, 3) A, ikinci üçü (4, 5, 6) B ve son üçü
(7, 8, 9) ise C grubunu oluşturur. Teknik-ibilimsel komisyonlar ara-
sında kesin sınırlar bulunmadığından komisyonlar,  aralarında or-
tak toplantılar da yaparlar. Genel Kurul, kongre yıllarında, yani
3 yılda bir ve kongre süresi içinde bir ya da daha çok kez topla-
nır.  Daimi  Komite  (Comite  Permanent  =  CP)  ile  teknik-bilimsel
komisyonlar kongre yıllarında aynı yerde, diğer yıllarda ayrı kent-
lerde toplantılar yaparlar. 50. kez Sofya'da toplanan Daimi Komite
(CP)  51.  oturumunu  Tokyo,  52.  sini  Varşova,  53.  sünü  Toronto
(1986), 54. sünü Oslo'da yapacaktır. Teknik-bilimsel komisyonlar-
dan  her  biri  genellikle  her  yıl  toplanmakta,  kongreler  dışındaki
toplantılar  ayrı  yerlerde olmakta  ve her  toplantı  bir  önceki  yılda
kararlaştırılmaktadır. Örneğin 1984'te 3. Komisyon Alberta (Kana-
da), 8. Komisyon Katoviçe (Polonya), 9. Komisyon Bonn (Federal
Almanya),  7.  Komisyon  Atina'da  toplanacaktır.  7.  Komisyon
1973'-teki toplantısını Ankara'da yapmıştır. 1958'de FIG'in merkezi
bir  örgütü olarak OICRF (Offioe International du Cadastre et  du
Re-gime  Foncier  -  Uluslararası  Kadastro  ve  Tapu  Sicili  Ofisi)
kurulmuş olup bu kurum 3 yılda bir faaliyet raporu hazırlar.

Paris'te  III.  FIG  Kongresi  sırasında  (1926)  FIG'e  olağanüstü
hizmetlerde bulunan kimselere onur üyeliği payesi verilmesi ka-
bul  edilmiştir.  Roma'da  XI.  FIG  Kongresi  esnasında  (1965)  FIG
faaliyetleri  alanında  olağanüstü  bildiriler  ya da  birinci  dereceden
uzmanlık hizmetleri sunan 35 yaşından küçük kimselere FIG Kong-
re Ödülü verilmesine başlanmıştır. Ödülün amacı bu gibi kimsele-
rin hizmetlerini uluslararası  düzeye getirmektir. FIG'in kuruluşu-
nun 100. yıldönümünde (3-7 Temmuz 1978) bir fon oluşturulması
ve bu fondan gelişmekte olan ülkelerin Avrupa'da harita mühen-
disi yetiştirmesi için yararlanmaları kararlaştırılmıştır.

FIG kongreleri 3 yılda bir yapılmaktadır.  XVI.  FIG Kongresi-
nin 1980 yılında İsviçre'de yapılması gerekiyordu. Aynı yılda Ha-n-
fourg'da  XIV.  ISP  (International  Society  for  Photogrammetry)
Kongresi yapılacağı için İsviçre'deki kongre 1981 yılma kaydırıldı.
XVII.  FIG Kongresi  ise  3  yıllık periyoda uygun olarak Sofya'da
yapıldı.  IAG (International  Association  for  Geodesy),  ISPRS  (In-
ternational Society for Photogrammetry and Remote Sensing) ve
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ICA (International Cartographic Asaociation) gibi  haritacılıkla il-
gili  uluslararası  kuruluşlar  kongrelerini 4 yılda bir yaptıklarından
uluslararası  sanayi  sergisi  yöneticileri  meslekle  ilgili  kongrelerin
daha düzenli  obuasını  istemişler,  her  yıl  ancak bir  sergi  açabile-
ceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine 1986'da Toronto (Kanada)
daki  XVIII.  FIG Kongresinden  sonraki  genel  toplantının  1990'da
yapılması  kararlaştırılmış,  böylece FIG kongrelerinin periyodları
da 4 yıla çıkarılmıştır.

1984'de  içerdiği  üye ülkelerdeki  harita  mühendisi  sayısı
100 000'in üzerinde olan FIG'de görüşmeler ingilizce,  almanca ve
fransızca  dillerinde  ve  simültan  (ânında)  tercüme  ile  sürdürülür.
Gelecekte  yalnız  ingilizceye  dönülmesi  düşünülmektedir.  Böylece
zaman  ve  finansman  bakımından  önemli  tasarruf  sağlanabileceği
tasarlanmaktadır.

FIG görev periyodu (bürosu) 1982-1984 yılları için ilk kez bir
sosyalist ülkeye, 1960'ta FIG'e giren Bulgaristan'a verildi. Bu süre
içindeki  FIG  Bürosu  ve  Teknik-Bilimsel  9  Komisyon  görevlileri
aşağıdaki gibidir.

1982 - 1984 FIG BÜROSU

Başkan : VASSIL PEEVSKI (Bulgaristan)

Başkan   Yardımcıları   :    CHARLES HENRY WEIR (Kanada)
A Grubu Başkanı
HANS-RUDOLF DÜTSOHLER (İsviçre)
B Grubu Başkanı
BORIS KRISTEV (Bulgaristan)

C Grubu Başkanı
Genel Sekreter : IVAN KATZARSKY (Bulgaristan)
Muhasebeci : GEORGI ZLATANOV (Bulgaristan)
Kongre Müdürü : MILAN MILANOV (Bulgaristan)

oooo
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Uluslararası Kadastro ve Tapu Sicili Ofisi
(OICRF)

Başkan : JOHAN LEONARD GERARD HENSSEN
(Hollanda)

oooo

Kongre Müdürü : STEFAN POPOV

Genel Sekreter
Yardımcısı : ADA GRIGOROVA

1982-1984 TEKNÎK-BİLİMSEL KOMİSYONLARI GÖREVLİLERİ

GRUP  A

Mesleki Örgüt ve Faaliyetler Başkan :
OHARLES HENRY WEIR (Kanada)

KOMİSYON 1  : Mesleki Uygulama, Örgütsel ve Hukuksal Sistemler

Başkan : J. TASSOU (Fransa)
Başkan  Yardımcısı:         N. FRANKLİN (Birleşik Amerika)
Sekreter : J. DE GRAEVE (Belçika)

KOMİSYON 2 : Mesleki   Öğretim, Mesleki   Yayınlar ve   Mesleğin
Pazarlaninası

Başkan : A. ALLAN (İngiltere)
Başkan  Yardımcısı:         S. HÂRMÂLÂ (Finlandiya)
Sekreter : R. K. BULLARD (İngiltere)

KOMİSYON 3 : Taşınmaz Bilgi Sistemleri

Başkan : S. ANDERSSON (İsveç)
Başkan  Yardımcısı:         G. EICHHORN ((Federal Almanya)
Sekreter : N.-G. NILSSON (İsveç)
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GRUP  B
Ölçme, Fotogrametri ve Kartoğrafya

Başkan : HANS-RUDOLF DÜTSCHLER (İsviçre)

KOMİSYON 4 : Hidrografik Ölçmeler
Başkan : M. NAGATANI (Japonya)
Başkan  Yardımcısı:         J. G. RIEMERSMA (Holanda)
Sekreter : S. G GOH (Malezya)

KOMİSYON 5 : Ölçme Aletleri ve Yöntemleri
Başkan : J. HOLSEN (Norveç)
Başkan Yardımcısı:         R. O. COKER (Nijerya)
Sekreter : W. M. WELSCH (Federal Almanya)

KOMİSYON 6 : Mühendislik Ölçmeleri
Başkan : H. R. FELDMAN (Birleşik Amerika)
Başkan Yardımcısı: A. DETREKÖI (Macaristan)
Sekreter : J. SMITH (İngiltere)
Sekreter : T. OSHIMA (Japonya)

GRUP  C

Taşınmaz Düzenlemesi ve Taşınmaz Ekonomisi
Başkan : BORIS KRISTEV (Bulgaristan)

KOMİSYON 7 : Kadastro ve Kırsal Alan Düzenlemesi
Başkan : A. DE LEEUW (Belçika)
Başkan  Yardımcısı:         A. HOPFER (Polonya)
Sekreter : J. GASTALDI (Fransa)

KOMİSYON 8 : Kentsel Taşınmazlar Tekniği, Kentsel ve Yöresel
Planlama ve Gerçekleştirilmesi

Başkan : H. RAK (Polonya)
Başkan  Yardımcısı:         J. HIPPENMEYER (İsviçre)
Sekreter : M. ZAK (Polonya)

9



KOMİSYON 9 : Taşınmaz Değerlendirmesi ve Taşınmaz Tedavülü
Başkan : W. SEELE (Federal Almanya)
Başkan  Yardımcısı: C. W. JONAS (İngiltere)
Sekreter : B. BOYADJHIEV (Bulgaristan)
Sekreter : D. SNIJDERS (Kolanda)

2.   XVII. FIG KONGRESİ (SOFYA -19/28.6.1983)
■XVII.  FIG Kongresi 19 Haziran 1983 Pazar günü başladı,  28

Haziran 1983 Salı günü bitti. İlk gün kayıt, Prof. Dr. Peevski baş-
kanlığında Daimi Komite'nin (CP) ilk toplantısı ve bu komiteye ka-
tılanlara verilen kabul resmi ile geçti.

Kongre, 20 Haziran 1983 Pazartesi günü saat 10'da Bulgaris-
tan Devlet Başkanı T. Jivkov'un kızının adını taşıyan Ludmila Jiv-
kova Ulusal Kültür Sarayı'nda Devlet Başkanı Jivkov'un konuşma-
sıyla resmen açıldı. Konuşmasında Devlet Başkanı Jivkov, tüm dün-
yadaki harita mühendislerinin bir aile oluşturduğunu, bu aile fert-
leri  arasındaki  bağların  çok  kuvvetli  olması  gerektiğini  ve
Sofya'-daki  kongrenin bu amaca da hizmet  edeceğini  umduğunu
vurguladı.  Daimi  Komite  (CP) Başkanı  Prof.  Dr.  Peevski ve diğer
konuşmacılardan  sonra  saat  12'de  sanayi  sergilerinin  açılışı
yapıldı. Prof. Dr. Peevski başkanlığında saat 16'daki ilk Genel Kurul
toplantısından sonra 19.30-21.30 arasında açılış konseri verildi.

21Haziran Salı günü 9.00- 10.45 arasında 9 teknik-bilimsel ko
misyon temsilcilerinin katıldığı A, B ve C grupları ortak bir
top
lantı yaptılar. Günün geri kalan süresi içinde her komisyon
ayrı
ayrı toplandı. Aynı günün akşamı sanayi sergicileri (jeodezi
alet
leri firmaları) bir kokteyl verdiler.

22Haziran Çarşamba günü Daimi Komite (CP) ikinci kez top
landı. 11.00- 17.30 arasında ise komisyonlar bağımsız ya da
ortak
toplantılar yaptılar.

23Haziran Perşembe günü serbestti.

24 Haziran Cuma günü 9.00 - 17.30 arasında komisyonlar ba
ğımsız ya da ortak toplantılarını sürdürdüler. Aynı günün akşamı
Sofya Belediye Başkanı konuklar için bir kokteyl verdi.
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25Haziran Cumartesi günü 9.00 - 10.45 arasında Daimi Komite
(CP) üçüncü kez toplandı. Günün kalan süresi içinde teknik-bilim-
sel komisyonlar bağımsız ya da ortak toplantılar yaptılar. Aynı gü
nün akşamı konuklar için Sofya Operası'nda Norma temsil edildi.

26Haziran Pazar günü serbestti.

27Haziran   Pazartesi günü   9.00 -15.45 arası   komisyonlar ba
ğımsız   ya da ortak   toplantılar yaparak kararlarını
oluşturdular.
16.00 -17.30 arasında Prof. Dr. Peevski başkanlığında tüm komis
yonların katıldığı toplantıda kararlar görüşülerek kabul edildi.

28Haziran Salı günü Prof. Dr. Peevski başkanlığında yapılan
2. Genel Kurul toplantısından önce Uluslararası Kadastro ve Tapu
Sicili Ofisi Başkanı J. L. G. HENSSEN'e, sonra da 1982 - 1984 FIG
Bürosundan C.H. WEIR, H-R. DÜTSCHLER, B. KRISTEV, I.
KAT-
ZARSKY, G. ZLATANOV, M. MILANOV ve 9 teknik-bilimsel
komis
yon başkanına, yani J. TASSOU, A. ALLAN, S. ANDERSSON M.
MAGATANI, J. HOLSEN, H. R. FELDMAN, A. DE LEEUW, H.
RAK
ile W. SEELE'ye FIG Onur Üyeliği verildi. Daha sonra
komisyon
lar ve bağlı oldukları gruplara ait kararlar görüşülerek
onaylandı.
Son   olarak ta Kıbrıs   Rum Kesiminin   FIG üyeliği   kabul
edildi.
(FIG'e 1969'da üye olan Türkiye, aidat borçlarını ödeyemediği
için
1981'de Montreux'deki .XVI. FIG Kongresinde 2/3 çoğunlukla üye
likten çıkarılmıştır.) Böylece FIG'e üye olan ülke sayısı 48'e
yük
seldi Daha sonra kapanış konuşmaları yapıldı ve gece de veda
ye
meği verildi.

Ana konusu «Harita Mühendisi  ve Mekân Düzenlemesi  - Kent
Planlaması»,  diğer  teması  «Jeodezide  Otomasyonun  Bilimsel  ve
Teknik Etkinlikleri» olan XVII. FIG Kongresinde temel faaliyetle-
rin toplandığı 9 teknik-bilimsel komisyonun tümünde ve üçer üçer
toplandığı A, B ve C gruplarında bildiri sayıları, bağımsız ve ortak
oturumlarla görüşülen konular özetle şöyledir :

TOPLAM :    340 Bildiri;      46 Bağımsız,   30 Ortak Oturum.

GRUP   A

KOMİSYON 1 : 19 Bildiri; 4 Bağımsız, 1 Ortak Oturum
KOMİSYON 2 : 40 Bildiri; 4 Bağımsız, 3 Ortak Oturum
KOMİSYON 3 : 29 Bildiri; 4 Bağımsız, 5 Ortak Oturum
GRUP   A : 88 Bildiri; 12 Bağımsız, 9 Ortam Oturum.
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Konular  :  Diğer Mesleklerle  Harita  Mühendisliğinin İlişkileri;
Eğitim ve Taşınmaz Bilgi Sistemleri; Haritacılıkta Öğretim ve Uy-
gulama; Haritacılıkta Profesyonellik;  Öğretim ve Hidrografi  Hari-
tacılığı; Öğretim ve Taşınmaz Bilgi Sistemleri, Öğretim ve Kadast-
ro, Planlama ve Arazi Düzenlemesi; Taşınmaz Bilgi Sistemleri Çer-
çeve Çalışması, Kavramlar ve Terminoloji; Taşınmaz Bilgi Sistem-
leri-Teknik Yönler; Taşınmaz Bilgi Sistemleri ve Kadastronun Ya-
rarlılığı;  Kentsel  Alanlarda Taşınmaz Bilgi  Sistemleri;  Taşınmaz
Bilgi  Sistemleri-Önşartlar  ve  Düşünülecek  Sınırlamalar;  Bulgaris-
tanda Kadastronun Gelişimi.

GRUP    B
KOMİSYON 4   : 27 Bildiri; 6 Bağımsız, 1 Ortak Oturum
KOMİSYON 5 : 81 Bildiri; 9 Bağımsız, 5 Ortak Oturum
KOMİSYON 6   : 44 Bildiri; 7 Bağımsız, 5 Ortak Oturum
GRUP   B : 152 Bildiri; 22 Bağımsız, 11 Ortak Oturum.

Konular  :  Hidrografik  Ölçmelerde  Çağdaş  Teknikler  ve  Ulus-
lararası İşbirliği; Ölçme Aletlerinde ve Yöntemlerinde Genel Konu-
lar;  Ölçme Aletleri;  Aletlerin  Ayarlanması;  Ölçme Kontrol  Ağları;
Fotogrametrik Ağ Sıklaştırılması ve Diğer Konular; Verilerin Der-
lenmesi  ve  İşlenmesi;  Uydulu ve Jiroskoplu  (Harita  Üretimi  Sis-
temleri;  Kartoğrafya'da  Otomasyon;  Ölçü  Verilerinin  İşlenmesi-
Dengeleme; Mühendislik Ölçmeleri.

GRUP    C
KOMİSYON 7 : 56 Bildiri; 6 Bağımsız, 4 Ortak Oturum
KOMİSYON 8 : 21 Bildiri; 4 Bağımsız, 4 Ortak Oturum
KOMİSYON 9 : 23 Bildiri; 4 Bağımsız, 2 Ortak Oturum
GRUP   C : 100 Bildiri; 14 Bağımsız, 10 Ortak Oturum.

Konular  :  Kadastro;  Arazi  Düzenlemesi;  Kentsel  Bölgelerde
Kadastro  ve  Arazi  Düzenlemesi;  Bulgaristan  ve  Çekoslovakya'da
Kadasıtro ve Taşınmaz Bilgi Sistemleri; Öğretim ve Kadastro, Plan-
lama ve Arazi Düzenlemesi; Bulgaristan'da Kadastro ve Kırsal A-
lan Düzenlemesi; Kentsel Taşınmazlar Tekniği, Kentsel ve Yöresel
Planlama  ve  Gerçekleştirilmesine  İlişkin  Genel  Konular;  Kentsel
Alanlarda Taşınmaz Bilgi  Sistemleri;  Taşınmaz Ekonomisi  ve Ta-
şınmaz Değerlendirilmesi Uygulamalarının Anahatları; Uluslarara-
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sı Alanda KentSiel ve Kırsal Taşınmazların Fiat Gelişimleri İle Ti-
carî Parsel Değerlerinde Karşılaştırmalı Durum İncelenmesi - Kap-
sam, Nedenler ve Etkiler; Değerlendirme İçin Güncel İncelemeler
ve  Araştırmalar;  Değerlendirmeyi  İlgilendiren  Çağdaş  Yasalar  ve
Taşınmaz Düzenlemesi.

1981'de Montreux'deki  XVI.  FIG Kongresinde toplam 271 bil-
diri verildiği düşünülürse % 25 oranındaki artış  FIG'e olan ilginin
giderek büyüdüğünü gösterir.  Bildirilerin 215'i ingilizce  (%  63),
73'ü almanca (% 21) ve 52'si fransızca (°/o 16) idi. Bildiri sayısına göre
kıt'alar Avrupa (244 : % 72), Amerika (47 : % 14), Asya (34 : % 10),
Afrika (10 : % 3) ve Avusturalya (5 : % 1) olarak sıralanıyordu.

Ülkelere göre bildiri sayıları da şöyledir : Federal Almanya
(31 : % 9,1), Bulgaristan (29 : % 8,5), Çekoslovakya (28), İngil-
tere (24), Birleşik Amerika (23), Kanada (21) Polonya (20), Sovyet
Rusya (17), Fransa (16), Romanya (16), Holanda (13), Macaristan
(21), Finlandiya (9), İsviçre (8), Norveç (8), İtalya (7), Japonya (7),
İsrail  (6),  İsveç  (6),  Avusturalya  (5),  Danimarka  (4),  Nijerya  (4),
Yugoslavya (4), Yunanistan (4), Avusturya (3), Zambiya (3), Bel-
çika (2), Cezayir (2), Türkiye (7. Komisyonla ilgili : 2).

Bildirilerin  üçü  FIG'in  IHO  (International  Hydrographic  Or-
ganisation), ISPRS (International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing),  IAG (International  Association for  Geodesy),
ICA (International Cartographic Association) ve ISM (Internatio-
nal Society for Mine Surveying) ile olan ortak çalışmalarına deği-
niyordu.

Teknik-bilimsel  komisyonlara  sunulan  bildirilerin  büyük  bir
bölümü (269 : % 79) her komisyona ait kitaplarda A5 formunda
ofset  baskı  tekniğine göre basılmış  olarak satışa çıkarılmıştı.  340
bildiriden gecikme nedeniyle kitaplarda yeralmayan 71 bildiri
(% 21) için daha sonra ayrı bir cilt çıkarılmıştır.

Kongreye 1400 harita  mühendisi  ve  300 refakatçi  katılmıştır.
Türkiye'den gelen harita mühendisleri  Özhan AYSEV, Haldun Ö-
ZEN, Beşir TÜRKKAN, Galip VARİLCİOĞLU, Nazmi YILDIZ, sa-
nayi temsilcileri olarak ta Makina Optik firmasından Halûk SU-
NOL ve Hitaş firmasından Gündüz TÜFEKÇİ idi.
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3.    FIG 1983 KARARLARI

Komisyon l'in Kararları
K 101 Komisyon l'in adı  :  Meslekî Uygulama, Örgütsel ve Hu-

kuksal Sistemler
K  102  Komisyon  l'in  başkan  yardımcısının  seçimi  için  kıstaslar:

Komisyon,  somut  bir  şekilde,  başkan  yardımcısının,  ko-
misyon çalışmasına sürekli  olarak katılan FIG üye birlik-
lerinden sıeçilmesi gerektiği görüşündedir.

K 103  XVI.  FIG 'Kongresinde alınan karar  ve Sofya'daki  kongre
dolayısıyla  meslekî  etik  ı(törebilim)in  yayınlanmasından
sonra Komisyonun görüşü şöyledir :
—Meslekî etik'in. doğru yorumunun denetimi ve
—Komisyonun çalışmasında daha iyi bir sürekliliğin sağ
lanması amaçlarıyla gelişmelerin izlenmesi ve halka nıal-
edilmesi tavsiye edilmelidir. Düzenli sekreterden başka Ko-
misyon'a daimî bir sekreter de atanmalıdır. Daimî sekre
terlik için bay Jaque Tassou önerilir.

K 104 Komisyon 2 başkanının arzusu üzerine Komisyon 1, özel-
likle, harita mühendisi olarak bireysel ya da serbest çalı-
şan kadınların sosyal durumlarının ve çalışma koşulları-
nın araştırılması  ile görevli ol'an ve kadınların meslekî ça-
lışmalarını  geniş  ölçüde  özendirecek,  daimî  sekreterin  de-
netiminde  bir  alt  komisyonun ya da çalışma grubunun o-
luşturulması önerisini kabul eder.

K 105 Yüksekokul  mezunu genç harita  mühendislerinin bazı  ül-
kelerde  çalışma  sürecine  entegre  edilmesinde  zorluklarla
karşılaştıklarını  saptayan Komisyon 1, meslekî yetenekle-
rin  zamanında  yapılacak  sınavlarla  açıklığa  kavuşturul-
masını  ve  diplomaların,  yalnız  kesin  seçim  ve  daha  önce
açıklanan özene göre tanınarak verilmesini talep eder.

K 106 Komisyon,  bundan başka,  merkezî  ve  yetkili  kurumlar  ta-
rafından  yönetilen  databanklardan,  bunları  kullanabilen
serbest   uğraştaki harita   mühendislerinin yararlanabilme-
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lerine izin verilmesini ve bu amaçla uygun düzenlemelere
gidilmesini tavsiye eder.

K 107  Daimî  komite  «Haritacılığın  Tarihi» ile  ilgili  bir  araştırma
grubunun  kurulmasına  ilişkin  ilgisini  kanıtlamıştır.  Ko-
misyon  1  bu,  araştırma  grubunu  kabul  etmeğe  gerçekten
hazırdır ve başlı  basma bir komisyona dönüşmesi  olanak-
larını araştıracaktır.
Komisyon 2'nin Kararları

K 201 Komisyon 2'nin adı : Meslekî Öğretim ve Uzmanlık Yayın-
ları

K 202 FIG, öğretim için bir yardımcı  araçlar listesi hazırlanma-
sına ilişkin Montreux'de kabul edilen K 204'ü bir kez da-
ha onaylar.

K  203  FIG,  öğretim  kurumlarındaki  akademik  olarak  eğitilmiş
personelin bir listesinin çıkarılması  hakkında Montreux'de
kabul edilen K 205'ü yeniden onaylar.

K 204 FIG, Zimbabve (Rodezya)deki üniversite hakkında Montre-
ux'de alınan K 103'ü yeniden onaylar.

K 205 Haritacılık öğretimi veren üniversiteler,  yüksekokullar ve
diğer  meslek okullarının,  çalışan harita  mühendisi  ve  tek-
nikerlerinin öğretim ve hizmetiçi eğitimleri ile sorumlu ol-
dukları  gerçeği  gözönünde tutularak, FIG çerçevesi içinde
bir anket yapmağa karar verildi. Anket şu hususları içere-
cektir :

a)    Kesintisiz öğretim, hizmetiçi eğitim ve nitelik değiştir-
me gereksinimi,

•b)    Ne cins öğretim programlarının mevcut olduğu,

c)Sürekli öğretimin   hangi tür ve şekilde   gerçekleşmesi
gerektiği,

d)Hizmetiçi eğitim amacıyla araç olarak uzmanlık yayın
larının etkinliği.

15



K 206 FIG'in ve jeodezi öğretimine ilişkin yan örgütün 1982'de
Graz  (Avusturya)  daki  uluslararası  ortak  sempozyumunda
alman K 3 ve K 4 kararları ile uyumlu olarak FIG, komis-
yon başkanının bu örgütlerle temasa geçmesini talep eder.

K  207  FIG,  UNESCO'nun  dikkatini,  gelişmekte  olan  ülkelerdeki
öğretim  kurumlarını  öğretim  elemanları  göndererek  des-
tekleme yönüne çekmeyi kararlaştırmıştır.

Komisyon 3'ün Kararları K 301    Komisyon 3un adı :

Taşınmaz Bilgi Sistemleri (TBS)

K 302 FIG, Montreux'deki  XVI.  Kongrede aldığı  ilk kararda bir
TBS'ni şöyle tanımlamıştır :
«Bir taşınmaz bilgi sistemi hukuk, yönetim ve ekonomide
kararlar almağa yarayan bir araç olduğu gibi planlama ve
gelişim için bir yardımcı araçtır; bir taraftan arsa ve ara-
ziye yönelik belirli bir yöreye ait bir bilgi toplamından, di-
ğer yandan bu verilerin sistematik edinilmesi,  güncelleşti-
rilmesi, işlenmesi ve geliştirilmesine yarayan yöntemlerden
oluşur.

Bir  taşınmaz bilgi  sisteminin temeli,  sistemde depolanmış
verilerin toprağa ilişkin diğer verilerle bağlantısını  da ko-
laylaştıran bellekteki veriler için yeknesak ve mekânsal bir
hesap sisitemini oluşturur.»

TBS  sistemler  ve  uğraşlarda  büyük  bir  çeşitliliği  içerir.
Bundan dolayı FIG, sistematik bir çıkış bazını bulmak için
bir  çerçeve  model,  terminoloji,  sınıflandırma  vb  konula-
rındaki sorunlara ilişkin çalışmasını sürdürecektir.

Bu çalışma, TBS'nin etkili oldukları ve yardım edebildik-
leri  her alanda deneyim alışverişini ve Know How'ı  özen-
dirmelidir.

K  303  Ölçme,  kartoğrafya  ve  arsa-arazi  düzenlemesi  alanındaki
geleneksel görevleri nedeniyle harita mühendisi hem geliş-
me, hem de TBS'nin yönetimi alanında eşgüdücü bir işleve
sahiptir.
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Bu nedenle FIG, hem Komisyon 3 ve tüm diğer FIG komis-
yonları  arasında,  hem de FIG ve yan örgütler  arasında
TBS alanında yakın bir ilişkinin önemini vurgular.

K  304  TBS'nin  kuruluşu,  mübadele  edilebilen  ulusal  sistemlerin
Design'ini görüşmeğe ve denetlemeğe yarayan tasarımlara
ve bilgilere sahip çok sayıda uzmanı gerektirir.
Halen büyük deneyim ve bilgi sahibi uzman sayısının çok
az ve diğer taraftan problemin büyük ve çeşitli olması  ne-
deniyle FIG, TBS'nin görevlerinin çeşitliliği  içinde öğreti-
cilerin ve ilgili  diğer meslek grupları  ile  mühendisleri  de
içeren öğrencilerin öğretiminin ve hizmetiçi  eğitimin öne-
mini vurgular.
FIG bundan dolayı,  mevcut  durumu iyileştirmek amacıyla
ülkelerdeki ve üniversitelerdeki öğretim ve hizmetiçi eği-
timi için sorumlu olanlara, bu alanlarda kendilerini değiş-
tirmelerini  ve artan istekler doğrultusuna yöneltmelerini
ve gerekli adımları atmasını tavsiye eder.

K  305  Bir  taraftan  TBS'nin  gelişimi  diğer  yandan  toplumun,
çeşitli  alanları  için  bir  TBS'nin  sahip  olduğu  önem
gözönünde  tutularak  TBS  aktivitelerinin  tüm  yelpa-
zesinde  ekonomik  görüşler  önemli  bir  rol  oynar.  Bundan
dolayı FIG, TBS'nin teknik ve diğer görünümlerinin dikkate
alınmasının yanında özellikle ekonomik düşüncelere de en
geniş ölçüde önem verecektir.
Komisyon 4'ün Kararları K 401    Komisyon

4'ün 'adı : Hidrografik Ölçmeler
K 402 Radyo düzenlemeleri  çerçevesinde  bir  «ölçme kurumu»nun

tanımlanması  gereği hakkında  (XVI.  FIG Kongresinde alı-
nan K 404 gereğince ve  bu zorunluluğun Uluslararası  Te-
lekomünikasyon Yönetimi'nce hiç <bir araştırma grubu, ko-
misyon ya da  konferansta  halâ  ele  alınmadığı;  ölçme ku-
rumlarının,  radyo determinasyonundaki  frekans  bandlarr
nm kullanılmasındaki  gerekliliği  gözönüne almayan bir
kaç idare nedeniyle elan zorluklarla karşılaştıkları ve ölç-
me kurumları için yeni ya da somut uygun hiç bir frekans
bandı talep   edilmediği saptandığından,   ölçme kurumlan

17



olarak tanınmaları »amacıyla bu kongre, uluslararası radyo
idarelerinin  tanımlanması  uyarınca  bu  kurumların  des-
teklenmesine  yarayan  önlemleri  zamanında  kesin  şekilde
almayı tavsiye etmeyi (kararlaştırmıştır.

K 403    1. Bilgisayarların, hidrografik verilerin işlenmesi yöntem-
lerini etkiledikleri,

2.Veri işlenmesi yöntemlerinin çeşitli olduğu,
3.Yayınlanan no tik deniz haritalarının niteliğinin doğru
dan veri   işlem yöntemleri ve   özellikle derinlik   ölçme
sistemleri ile bağımlılıkları   nedeniyle bunların   önemli
bir ağırlığının bulunması,
5. Pek çok hidrograf ik örgütlerin uluslararası ölçütte kul-

lanılan  derinlik  ölçme  sistemleri  tekniğini  gözönünde
tutmamaları,

5.  Akustik  seleksiyon  tekniği  için  hiç  bir  standardın  ol-
maması dikkate alınarak

1. Araştırma Grubu 417'nin
—Mahallinde işlem esnasında ve
—Deniz haritalarının yapımı sürecinde
akustik seleksiyonla   ilgili tüm   yöntemleri araştırması
ve derinlikle ilgili sayısal verileri temsil etmesi,

2.Bu   araştırma grubu   üyelerinin Komisyon   4'ün ulusal
değerleri tarafından atanması, bu meyanda Kanada ulu
sal delegesinin yönetici seçilmesi,
3.Araştırma grubunun, derinlik ölçme sistemleri ve veri
işlemi ile ilgili diğer yöntemlerin görüşüldüğü toplantı
lara katılması,
4.Araştırma grubunun   Komisyon 4 çerçevesinde   XVIII.
ıFIG Kongresinde bütün bu yöntemler hakkında rapor
vermesi,

5.Araştırma    grubunun, raporunda,   her derinlik   ölçme
sisteminin yarar ve sakıncalarına değinmesi ve her ül
kede   mahallindeki hidrografik   verilerin işlenmesi   ile
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notik deniz haritalarının yapımı için standartları tavsi-
ye etmesi

kararlaştırılımştır.
K 404 Montreux'deki  XVI.  FIG Kongresinde alman K 405 uya-

rınca Hidrografi Cemiyeti ile The Royal Institute of Char-
tered  Surveyors'un  Hidrografi  Cemiyetinin  1984  semr
pozyumunu uluslararası  bir  (hidrografi  ikonferansı  ha-
line  dönüştürme  konusunda  anlaştıkları  gerçeği  göz-
önünde  tutularak  ikinci  uluslararası  hidrografi  konfe-
ransının  3-7  Eylül  1984  günlerinde  PJymouth  (îngilte-
re)ta yapılması kabul edilmiştir.

K 405 Montreux'deki  XVI.  FIG Kongresinde K 406 alındığından
beri  hidrografik  ölçmeler  tesislerinin  kurulması  ile  ilgili
olarak tancak gelişmekte olan pek az ülkenin ilgili  örgüt-
lerden tavsiye aldıkları ve gelişmekte olan pek çok ülkede
henüz hiç bir hidrografik ölçme donatılarının bulunmadığı
gerçeği  gözönünde tutularak FIG Komisyon 4'ün yukarıda
alınan  kararın  ıgerçekleştirihnesi  için  gayretlerini  sürdür-
mesi kararlaştırılmıştır.

K 406 Komisyon 4  XVII.  Kongrede FIG/IHO (International  Hyd-
rographic Organisation) için International Advisory Board
on Standarda of Competence of Hydrographic Surveyors'-
un yeni statülerini kabul etmeğe karar verilmiştir.
Komisyon 5'in Kararlan K 501    Komisyon 5'in adı :

Ölçme Aletleri ve Yöntemleri
K 502 'Harita  mühendislerinin günlük çalışmalarında ölçme alet-

lerinin  önemi  gözönünde  tutularak  FIG,  yeni  adı  «Ölçme
Aletleri ve Ayarlanması» olan Araştırma Grubu 5A'nın uğ-
raşlarını  sürdürmesini  ve  aletlerin  ayarlanması  konusuna
özel özen göstermesini tavsiye eder.
Araştırma Grubu 5A Mayıs ya da Haziran 1984'te «Elektro-
nik Teodolitler» ana konusunda bir toplantı yapacaktır.

K 503 Bir  çok jeodezik uğraşlar  için  kontrol  ağlarının öneminin
kabulü;  kontrol  amacıyla yalnız  konvansiyonel  yersel  ağ-
ların değil, aynı zamanda Doppler, inersiyal ve enterfero-
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metre  yöntemlerine  dayalı  gelişmiş  kontrol  ağlarının  da
daima temel  ağlardan daha fazla işe yaradığı  gerçeği  kar-
sında;  ve Araştırma Grubu 5B'nin 1982'de Aalborg (Dani-
marka)da genel  problemlerin  bilimsel  ve  pratik  yönünden
yaptığı  toplantıda alman tavsiye kararları  ile  uyuşma çer-
çevesi  içinde  FIG,  «Jeodezik  Kontrol  Ağları» Araştırma
Grubu SB'nin uğraşlarını  sürdürmesi,  bu meyanda, mev-
cut ulusal ve diğer ülke ağları  lehine temel kontrol ağla-
rının  (Hybrid  Ağları)  her  türünün  sıklaştırılmasında  eş-
değer  bütünleşmeye  özel  bir  özen  gösterilmesini  tav-
siye eder.

K 504 Jeodezik inersiyal sistemlerin; nisbeten kısa zamandan beri
çok  gelişmiş  teknolojik  sistemleri  temsil  ettiği,  büyük
alanların henüz ölçülüp çizilmediği  gelişmekte olan ülke-
lerde geniş ölçüde uygulandığı ve bu jeodezik sistemlerden
bir  kaçının  jeodezik  ülke  ağlarının  bağlanmasında  Dünya
çapında  uygulama  alanı  bulduğu gerçeği  gözönünde  tutu-
larak  FIG,  Araştırma  Grubu  SC'nin  uydu  ve  inersi-
yal ölçü sistemlerinin araştırılmasında uğraşlarını  sürdür-
mesini, bu meyanda böyle çalışmaların pratiğe iletilmesi
ile  kabulü ve harita mühendisleri  tarafından veriler  haline
dönüştürülmesd  için  özel  bir  özen gösterilmesini  tavsiye
eder.  Toronto'da  yapılacak  .XVIII.  Kongreden önce  harita
mühendisleri için diğer çok gelişmiş  teknolojik sistemler
de hazır olacak olursa keza bunlar da araştırılmalı ve kong-
reye bu konuda rapor verilmelidir.

K  505  Teknik  projelerin  planlanması,  arazi  düzenlemesi  ve  kent
planlamasına bağlı  süreçler için sayısal arazi modelllerinin
artan önemi ile ilişkili olarak FIG, uygun veri bankaları-
nın, yukarıda anılan amaçlar nedeniyle ayrmtılandırılması
ve rasyonel uygulanmasında özel özen gösterilen arazi mo-
delleri  halinde  kurulması  olanaklarının  araştırılmasını
tavsiye eder.

K 506 Jeodezi ve harita verilerinin sağlanması, işlenmesi ve ana-
lizi ile sayısal taşınmaz bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde
otomasyonun artan kesintisiz rolünün gözönünde tutulması
ve  sayısal  verilerin  mübadelesi  için  standartlar  geliştiril-
mesi gereğinin dikkate alınması sonucunda FIG, yeni adı
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«Otomatikleştirilmiş Sistemler» olan Araştırma Grubu 5E
nin uğraşlarını sürdürmesini tavsiye eder.
Komisyon 6'mn Kararları K 601    Komisyonun

6'nın adı : Mühendislik Ölçmeleri
K 602 Komisyon 6, kendisine bağlı -araştırma gruplarının uzman-

lık  uğraşlarını  aktif  olarak  sürdürmesdni  ve  gelecekte  de
uğraşları  içine  uzmanları  almasını  özendirmeyi  kararlaş-
tırmış tu-.

K  603  Komisyon  6;  ISP,  ISM  ve  diğer  akraba  örgütlerin  ilgili
seksiyonları île işbirliği yapmağa karar vermiştir.

K 604 Komisyon 6,  Araştırma Grubu A'nın çalışma alanındaki
yapı projelerinde jeodezik işler için standardizasyon dokü-
manlarının hazırlanması  amacıyla ISO ile  aktif  işbirliğini
daha da geliştirmeye karar vermiştir.

K  605  Özellikle  mühendislik  ve  deformasyon  ölçmeleri  alanında
konferanslar düzenlemesi için Komisyon 6'ya giderek ar-
tan öneriler yapılmaktadır. Komisyon, yöresel karakterdeki
konferansların  düzenlenmesini  özendirmeyi  ve  böyle
konferansların  verilmesinde  ulusal  grupları  da  destekle-
meyi kararlaştırmıştır.
Komisyon 7'nin Kararları

K 701 Komisyonun 7'nin adı  :  Kadastro ve Kırsal Alan Düzen-
lemesi

K 702 Komisyon 7,  gelecekteki uğraşlar için hazırlık önlemini al-
mış ve bunların sonucu olarak Toronto'daki XVIII. Kongre
için aşağıdaki konuları belirlemiştir :
a)İlgililerin kırsal mekân gelişmesine katılması,
b)Yerel gelişme   için kırsal mekânın   yeniden düzenlen
mesinin önemi,
c)Kırsal mekânın gelişimine yarayan metodolojinin mü-
kemmelleştirilmesi,
d)Tarımsal bölgelerdeki   taşınmazlara rekabet   edici ta
lepler,
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e)   Taşınmaz sınırlarının belirlenmesi,
£)  Kadastro  sistemlerinin  incelenmesi  için  bir  tasarım

hazırlanması;  bu  incelemeler  Canadian  Council  of
Land Surveying başkanlığı ve OICRF yönetiminde bir
çalışma grubunun işbirliği ile sürdürülecektir.

K 703 Komisyon 7,  şimdiye kadar  olduğu gibi,  yukarıda  anılan
problemleri de ele alan ve  XVIII.  Kongreye katılması  ile
ilgili  çalışmaları  sürdüren yıllık konferanslara devam ede-
cektir.  Komisyon 7'nin  yıllık konferansı  1984'te  Yunanis-
tan'da yapılacaktır.

K 704 Nihayet, FIG bürosu ve gelecekteki kongrelerin organizas-
yon komiteleri, raporlar hakkındaki tartışmaları sağlamak,
muhtemelen  raporların  sayısını  azaltmak  ve  kongreden
önce genişletmek için 'gereğini yapacağını önemle vurgular.
Komisyon 8'in Kararları

K 801  Komisyon 8'in  adı  :  Kasaba  ve  Yöre  Planlaması  ve  Ger-
çekleştirilmesi

K 802  Komisyon 8,  komisyon  toplantılarında  sunulan  raporların
sayısını,  oturumların aktivitesini  arttırabilecek doğrultuda
ayırıcı  bir  seçimle  sınırlandırmak için  teknik  komisyonlar
yöneticileriyle birlikte önlemler almayı önerir.

K 803 Komisyon 8, Montretre'de alınan K 804'te anılan konuların
kısa kongre periyodu gözönünde tutularak halâ güncel ol-
duğunu ve gelecek kongre periyodunda daha da işlenmesi
gerektiğini saptar. Özellikle mekân planlaması gereksinim-
leri için tematik haritalar alanındaki çalışmalar da sürdü-
rülmelidir.

K 804 K 802 uyarınca izlenecek konular yanında Komisyon 8, ge-
lecek  periyotta  aşağıdaki  konuları  da  ele  almayı  tesarla-
maktadır :
a)Planlama önlemlerinin toprak değerine etkisi (Komis
yon 9'la işbirliği halinde),
b)Büyük ölçekli hava resimleri, uzaktan algılama vb gibi
mekân planlaması gereksinimleri için veri saptamaya
yarayan çağdaş yöntemlerin kullanılması,
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c)Kent bölgelerinin yeniden oanlandırılması için mekân
planlaması araçları,
d)Yurttaşların mekân planlaması sürecine katılması,
e)Mekân planlamasının taşınmaz bilgi sistemlerinden is
tekleri.

Komisyon 9'un Kararlan

K 901 Komisyon 9 un adı  :  Taşınmaz Değerlendirmesi  ve Eko-
nomisi

K 902 Komisyon 9, 902 ve 904 no. lu oturumlardaki çalışmaları-
na  dayanarak  Kanada'daki  gelecek  kongrede  uluslararası
karşılaştırma çerçevesinde

a) - Ticarî taşınmazların değerlendirilmesi için proje araştır-
maları yapmaya,

b)Yeknesak bir örneğe göre toprak fiyatlarının gelişme
sine ilişkin boyutları, nedenleri ve etkileri incelemeye,

c)Taşmmaz    değerlendirmesinin nihaî   yöntemlerini ele
almaya karar vermiştir.

K 903 Komisyon 9,  1984 için ilk kez kongreler dışında bir  ayrı
oturum yapılması  gerektiğini  saptayarak  FIG bürosu  ve
tüm  üye  kuruluşların  bu  oturumun  Bonn'da  yapılmasını
desteklemelerim  ya  da  delegelerinin  katılmasını  sağlama-
larını diler.

K 904 Komisyon 9, Komisyon 7'nin Kanada'daki gelecek kongre-
de,  tarımdışı  faktörlerin  tarımsal  araziler  için  fiyat  oluş-
masına etkilerini, problemleri ile birlikte görüşmeyi öne-
rir.

K 905 Komisyon 9, Kanada'daki gelecek kongrede Komisyon 8
ile  birlikte  kent  yenilenmesinde  ilginç  problemleri  ortak
olarak ele almayı önerir.

K 906 Komisyon 9, gelecekte A, B ve C Gruplarıyla ortak oturum-
lar  yapılmamasını,  bunun yerine her  grupta  ayrı  olarak
giriş bildirilerinin verilmesini rica eder.
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K C01 Komisyon 9'un önerisi üzerine tüm C Grubu almanca a-
clının  gelecekte  aşağıdaki  gibi  kararlaştırılmasını  tavsiye
eder : Taşınmazlar Tekniği ve Mekân Düzenlemesi

4.    SERGİLER VE GEZİLER

Sanayi (Jeodezi  Aletleri),  kitap-pul ve ülkelerdeki jeodezi  faa-
liyetlerini gösteren sergiler kongrenin yapıldığı binanın çeşitli kat-
larında yer almışlardı. Sanayi sergisi Ulusal Kültür Sarayı'nın tüm
2.  katında ve toplu  olarak firmaların birbirleri  ile  yakın ilişkiler
kurabildikleri konumda düzenlendikleri ve kongrenin ana konusu
olan  «Jeodezide  Otomasyonun  Bilimsel  ve  Teknik  Yöaleri»ne ta-
mamen uygun olduğu için büyük ilgi görmüştür.

4.1. Sanayi (Jeodezi Aletleri) Sergisi

Sergiye katılan jeodezik alet firmaları  15'i  bulmaktaydı. Bun-
ların 4'ü Japonya, 2'si A.B.D., 2'si İsviçre, 2'si Sovyet Rusya, ka-
lan 5'i de birer firma olarak Bulgaristan, Federal Almanya, Demok-
ratik Almanya, İsveç ve Finlandiya'dan gelmişlerdi.

Jeodezik  aletlerin  sergilendiği  kongre  süresince  elektronik  ta-
keometreler, elektronik uzunluk ölçü aletleri, teodolitler ve nivo-
lar çoğunluktaydı. Bu aletler FIG Kongresi'nin anlamına da uygun-
du. Fotogrametri aletleri ise az sayıda sergilenmişti.

Bunlar  dışında Sovyet Rusya ve Bulgaristan'da üretilen bazı
ölçme aletleri de sergilenmiştir.

Diğer sergiler ulusal birliklerin ve bilimsel örgütlerin çalışma-
larını  tanıtmayı  amaçlıyordu.  Ayrıca  meslekî  yayınlar  ve  pulları
sergileyen ülkeler de vardı. Sergide Türk pulları da bulunuyordu.

4.2. Geziler
Gezilerde Bulgaristan ve Sofya'dan başka ülkedeki  araştırma,

öğretim ve uygulama kurumlarının tanıtılmasına ağırlık verilmişti.
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Sofya Jeodezi Fakültesi; Kartoğrafya Araştırma ve Proje Kompleks
Enstitüsü;  Jeodezi,  Kartoğrafya ve Kadastro  Genel  Müdürlüğü'ne
bağlı ve büyük ölçekli (1 :5000 -1 : 10 000) haritaları yapan Geop-
lanproekt  Enstitüsü  ile  Sofya  Kadastro  Müdürlüğü;  ayrıca  Sofya
yakınındaki Tanm-Sanayi Kompleksi geziler içinde ayrı bir önemi
içeriyordu.

5.    SONUÇLAR

Şimdiye kadarki açıklamalar şu gerçekleri ortaya çıkarmak-
tadır :

—Ulusal düzeyde FIG'le ilişkiler canlandırılarak Türkiye'nin
üyeliği tekrar sağlanmalıdır.

—Türkiye Ulusal FIG Bürosu yeniden ıkurulmalı, bu kuruma
kamusal ve özel sektörden temsilciler seçilerek tüm çalışmalar
tek
elden yürütülmelidir.

—Jeodezi öğretimi veren, harita üretici ve ıkullanıcı kamusal
ve özel kurumlar Türkiye Ulusal FIG Bürosu kanalıyla FIG'le
ya
kın işbirliği içine girmelidirler.

—FIG'in teknik-bilimsel 9 komisyonuna Türkiye temsilcileri
yeniden seçilmeli, bu komisyonlara, ilgili tüm kurumlar kendi
ça
lışmalarına ilişkin olarak her yıl bildiri ya da rapor
göndererek
uluslararası ilişki ve deneyimlerin Türkiye açısından en faal
duru
ma yükseltilmesine çalışılmalıdır.

—FIG'in yıllık toplantılarına aktif olarak katılmak amacıyla
ilgili kamusal kurumlar en az bir yıl önceden bildiri verilmesi
ko
şuluyla dış harcamalar için bütçeye ödenek koydurulmasma
çalış
malıdırlar.

—Türkiye Ulusal FIG Bürosu FIG'le ilgili olarak her yıl en
az bir bülten çıkarmalıdır.
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6. KISALTMALAR

6.1.   Kurumlar

IAG International Association for Geodesy
IGA International Cartographic Association
IHO International Hydrographic Organîsation
İRS International Society for Remote Sensing
ISO International Standard Organisation
ISM International Society for Mine Surveying
ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
OICRP Office International du Cadastre et du Regime Poncier

6.2.    Ülkeler

AR Arjantin HU Macaristan          SG   Singapur
AT Avusturya İD Endonazya           SU   Sovyetler
AU Avustralya IE İrlanda                         Birliği
BE Belçika İL İsrael                    TR   Türkiye
BG Bulgaristan İT İtalya                   US   Birleşik
CA Kanada JP Japonya                        Amerika
CH İsviçre KE Kenya                   YU   Yugoslavya
CS Çekoslovakya MC Monako                ZA   Güney Afrika
DD Demokratik Almanya      MX Meksika ZM  Zambiya
DE Federal Almanya MY Malezya
DK Danimarka NG Nijerya
DZ Cezayir NL Hollanda
Fi Finlandiya NO Norveç
FR Fransa PL Polonya
GB İngiltere RO Romanya
GR Yunanistan SE İsveç

6.3.   Terimler TBS.

Taşınmaz Bilgi Sistemi

7. FIG'E ÜYE ÜLKELER VE KURULUŞLAR
1 Ocak 1982 itibariyle 47 ülke (51 -kuruluş) FIG'e üye idi. A-

vustralya, Birleşik Amerika, İsrail ve îsıveç ikişer kuruluşla temsil
ediliyordu.  XVII.  FIG Kongresinde Kıbrıs Rum kesiminin üyeliği-
nin kabul edilmesiyle üye sayısı 48'e çıkmış oldu.
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Üye  ülkeler ve kuruluşlarının   sembolleri, adlan, adresleri ve
FIG'e girdikleri yıllar şöyledir :
Sıra    Üye     Ülke                           üye Kuruluşun    Adı ve Adresi                         Giriş

1 AR Arjantin Federaciön Argentina de Agrimensores     1958
(FADA); Surmiento 854, Subsuelo«Lo-
cal A«19; 2000 Rosario

2 AU Avustralya a) Institution of  Surveyors  Australia     1965
(ISA); P.O. Bo* 4793 GPO; Sydney
NSW 2001

b) Australian Institute of Valuers Inc.     1970
(AIVI); Telford'House; 300 George Street,
Sydney NSW 2000

3 AT Avusturya Österreichischer   Verein   für   Vermes»     1949
sungswesen    und    Photogramraetrie
(ÖVfVuP),   Friedrich^SchmiUPlatz   3; A-
1082 Wien

4 BS Bahama Adaları        Bahamas   Assoeiation of Land  Surve»     1976
yors P.O. Bo* N 4312; Nassau

5 BE Belçika Union   Belge   des   Geometres-E^perts     1878
Immobiliers (UBG); 76 Rue du Nord;     1927
B-1000 Brüssel

6 US Birleşik Amerika       a) American   Congress   on   Surveying     1959
and   Mapping (ACSM);    210 Little
Falls Street; Falls Church, Virginia

22046
b)  American  Institute  of  Real  Estate  1935

Appraisers  (AIREA);  430  N.  Michi» 1961
gan Avenue; Chicago, Illinois 60611

7 BR Brezilya Sociedade Brasiliera de Cartografia R.     1974
Mexico 41 GR, 706-Castelo, P.O. Box
15-144-06; Rio de Janeiro»G.B.

8 BG Bulgaristan Federation   National   des   Geomeetres     1960
108, Rue Rakovski, P.O. Bo* 1386; BG»
1000 Sofia

9 CS Çekoslovakya Ceskoslovenskâ Vedeekotechnickâ Spo-     1927
lecnost   pro   Geodezii  a Kartogrâfii
(ĞSVTS); Sirokâ 5, P.O. Bo* 20; CS-
11001 Prag

10 CN Çin Halk Cumhurı.   Chinese   Society   of   Geodesy,   Photo-     1981
yeti grammetry and Cartography Barwanz-

huang; Beijing
11 DK Danimarka Den   Danske   Landinspektorf   rening       1928

Lindevangs aile 4; D&2000 Kopenhagen F
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12 İD Endonezya Ikatan   Surveyor Indonesia,   c/o Dep.       1976
Geodesi ITB; Jalan Ganesha 10, Bandung

13 MA Pas Association Nationale des Ingenieurs      1960
Geometres   et Topographes   du Maroc     1981
Avenue Moulay Youssef, P.O. Box 1363;
RabaURP

14 DE Federal Almanya      Deutscher Verein für Vermessungswe»       1878
sen (DVW) e. V.; Büchsensrt. 54
1938
D.7000 stuttgart 1
1951

15 Fi  Finlandiya Maanmittausinsinsinöörien Liitto r. y.       1956
Nervanderinkatu 5 D 42; SF-
00100 Helsinki 10

16 FR Fransa Ordre des G6ometres-Experts Maison        1878
du Geometre, 40 Avenue Hoche, F=75008     1927
Paris

17 ZA Güney Afrika The Central Council of Land Surveyors     1963
the Republic of South Africa P.O. Box
4846; 2000 Johannesburg

18 KR Güney Kore Korea    Confederaticn    of    Surveyors        1981
(KCS) 1=155, Yoido.Dong, Yeongdungpo.
Ku; Seoul

19 NL Hollanda Nederlandse Vereniging voor Geodesie       1927
(NVG) c/o Centrale Directie Kadaster,
Waltersingel 1, NL.7300..GH Apeldoorn

20 HK Hongkong Hong Kong Institute of Land Surveyors     1968
P.O.   Box 515,   Kowloon Central   Post       1980
Office; Hong Kong

21 GB İngiltere The   Royal Institution   of Chartered       1878
Surveyors    (RICS); 12 Great   George       1927
Street; London SWIP 3AD

22 IE İrlanda The   Royal Institution   of Chartered       1967
Surveyors  (RICS);  5 Wilton Place;
Dublin 2

23 ES İspanya Asociacion del Cuerpo de Ingenieros        1878
Tecnicos en Topografia; General Ibanez     1927
de Ibero No. 3; Madrid 3

24 İL  İsrael a) Association of Licensed Surveyors        1953
in israel (ALSI); P.O. Box 17042;
Tel Aviv

b) The israel Land Valuers' Association     1973
(ILVA); P.O. Box 2000; Tel Aviv

25 SE İsveç a) Sveriges Lantmatareförening (SLF)       1933
P.O. Box 7194;  S-10388 Stockholm b)
Samfundet för Fastighetivâdering        1974
(SFV); P.O. Box 221; S..19123 Sollentuna
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26 CH İsviçre Sehweizerischer   Verein   für   Vermes»      1878
sungswesen und Kulturtechnik (SVVK)     1927
Postfach 104; CH-4501 Solothurn

27 İT İtalya Consiglîo    Nazionale   dei   Geometri         1978
(CNG) Via Barberini 68; 1-00187 Rom        1930

28 JM Jamaika Land Surveyors' Association of Jamaica     1967
P.O. Box 66; Kingston 10

29 JP Japonya Japan Pederation of Surveyors, Nippon     1973
Sokuryo Kyokai; Koishikawa 1-3-4,
Bunyo-ku; Tokio 112

30 CA Kanada The Canadian Institute of Surveying        1961
(CIS);  P.O. Box 5378, Station F;
Ottawa K2C 3J1, Ontario

31 KE Kenya Institution   of   Surveyors   of   Kenya       1981
P.O. Box 40707; Nairobi

32 LU Lüksemburg Association des Gâometres du Grande       1949
Duehe de Luxemburg; 54 Avenue Gaston
Diderich; Luxembourg

33 HU Macaristan Geodeziai   es   Kartogrâfiai   Egyesület       1961
Anker Köz 1; &.1061 Budapest VI

34 MY Malezya Institution   of   Surveyors   Malaysia         1968
P.O. Box 2524; Kuala Lumpur

35 MX Meksika Sociedad Mexicana de Fotogrametria,       1974
Fotointerpretaciön y Geodesia A. C.
Apartado Postal 25»447; Me*ico 13 D.F.

36 NG Nijerya Nigerian Institution of Surveyors (NIS)     1968
P.O. Bo* 3610; Lagos

37 NO Norveç Norges    Jordskiftekandidatforening 1969
(NJKF)  i  samarbeid  med  Norges  Kart.
tekniske  Forbund.  (NKTF);  Kongens»
ga 60; N-7000 Trondheim

38 PL  Polonya Stowarzyszenie   Geodetöw   Polskieh,         1927
Zarzad Glowny ul. Czackiego 3=5, P.O.
Box 903; PL-00.,403 Warschau 1

39 RO Romanya National   Council   of Engineers   and       1930
Technicians in the Socialist Republic       1975
of Romania; Cal. Victoriei 118; RO-70179
Bukarest

40 SU Sovyet Rusya Soviet Committee of Surveyors (SCS)        1978
Krzhizhanovskogo 14, Corp.2;
Moskau V-218

41 LK Sri Lanka The Surveyors' Institute of Sri Lanka       1970
22 Railway Avenue, Off High Level
Road;  Colombo 5
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42 TT Trinidad ve Tobago The Land Surveyors' Association of         1967
Trinidad and Tobago; P.O. Box 631;
Port>of»«Spain, Trinidad

43 NZ Yeni Zelanda New  Zeland  Institute  of  Surveyors        1969
P.O. Box 831; Wellington

44 YU Yugoslavya Savez Geodetskih Inzenjeri i Geometara    1927
Jugoslavije; Kneza Mieosa 9/IV,
P.O. Box 187; YU-11000 Belgrad

45 GR Yunanistan Technîcal Chamber of Greece 4 Kara       1968
georgi Servais; Athen 125

46 ZM Zambiya Surveyors'   Institute of Zambia   P.O.       1967
Box 3730; Lusaka

47 ZW Zimbabve Survey   Institute   of   Zimbabwe   P.O.       1971
Box 3869; Salisbury

Aşağıda adları  verilen ülkeler FIG'de üye idiler :  Hindistan
(İN),  1965  ten  1969'a  kadar;  Letonya (1927-1940,  bugün  Sovyet
Rusya'ya aittir); Liberya (LR), 1958'den 1981'e kadar; ve Türkiye
(TR), 1969'dan 1981'e kadar.

1982 yılında 15 ülke ile FIG'e üyelik için görüşmeler sürdürü-
lüyordu : 'Fiji (FJ), gözlemci; Filipinler '(OPH); Gana (GH), gözlem-
ci; Guyana (GY), gözlemci; Hindistan ı(IN), tekrar giriş; Kosıta Ri-
ka (CR); Lübnan (LB); Malta (MT), gözlemci Pakistan (PK); Por-
tekiz (PT); Singapur (SG); Surinam <SR); Tayvan (TW), Ürdün
(JO) ve Venezuela (VE).

Aynı yıl itibariyle diğer 12 ülkenin, teknik-bilimsel çalışmaları
ile  ilgilendikleri  FIG'le  uzmanlık  ilişkileri  mevcuttu  :  Dominik
Cumhuriyeti (DO), Ekvator (EC), Honduras ı(HN), Lihtenştayn (LI),
Malavi  (MW),  Merkezî  Afrika  Cumhuriyeti  (GF),  Moğolistan  Halk
Cumhuriyeti (MN), Sierra Leone (SL), Svaziland (SZ), Şili  (CL),
Togo (TG), Zaire (ZR).

1982'ye ıkadar, FIG Statüsünün 8. maddesi ve buna ilişkin esas-
lara göre 12 ülke ile 1967'den beri gözlemcilik işlemleri yapılmış-
tır. Bu ülkeler aşağıda sembolleri ve işlem tarihleri ile verilmiştir.

1.BZ = Belize (1969) 7. CY = Kıbr ıs (1968)
2.BW = Botsvana (1970) , 8. MG = Madagasker (1970)
3.DZ = Cezayir (1976) 9. MT = Malta (1968)
4.PJ = Fi j i (1969) 10. ET = M ıs ır (1972)
5.GH = Gana (1967) 11. MU = Moritanya (1968)
6.GY = Guayana (1967) 12. TH = Tayland (1972)
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İ.Ö.G.G. XVIII GENEL KURULUNDAN İZLENİMLER

Prof. Dr. Ahmet AKSOY
İstanbul  Teknik  Üniversitesi

I.U.G.G. (International Union of Geodesy and Geophysics)
= Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliği'nin XVIII. Genel Kurulu
15 Ağustos 27 Ağustos 1983 tarihleri arasında Hamburg '(Batı al-
manya)'da yapılmıştır.

Çok yoğun ve çoğu kez aynı anda yapılan toplantı  ve görüş-
melerin bazı  yayın ve dokümanlarına dayalı olarak meslekdaşları-
mıza 'bilgi  aktarmanın gerekli  olduğu düşüncesiyle bu yazı  hazır-
lanmıştır.

1.   I.U.G.G. tun Kısa Tarihçesi :
Uluslararası  Jeodezi  ve  Jeofizik  Birliği  I.U.G.G.,  Uluslararası

Bilim  Meclisi  I.CS.U.  (The  International  Council  of  Scientific
Unions) u oluşturan 17 bilimsel kuruluştan bir tanesidir ve idare-
den  bağımsız  (non-governmental),  yalnız  uluslararası  bilimsel  ça-
lışmalarla  işbirliğini  sağlamaya yönelik  bir  kuruluştur.  I.U.G.G.
1922 yılında,  o  zamanlar  «Uluslararası  Araştırma Meclisi» =  The
International Research Council» olan bugünkü I.CS.U. tarafından
6  bağımsız  uluslararası  birliğin  bir  araya getirilmesi  ile  kurul-
muştur.

Bu 6 birlik
Uluslararası Jeodezi Birliği

» Sismoloji Birliği
» Meteoroloji Birliği
» Yer Manteyizması ve Elektrisitesi Birliği
» Fiziksel Osenografi Birliği
» Volkanoloji Birliği

dır ve bunlardan bazılarının, bu arada uluslararası Jeodezi Birliği
«I.A.G.: International Association of Geodesy»nin ilk ikuruluş tarih-
leri 19. yüzyıla geri gider.
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1922'de Uluslararası Hidroloji Birliğinin de bunlara katılması
ile I.U.G.G. yi oluşturan birlik sayısı 7 ye çıkmış ve birliklerin za-
manla amaçlarmdaki bazı  değişimler, isimlerinin de değişmesine
yol açmıştır. Bugün I.U.G.G. ye bağlı birlikler :

Uluslararası Jeodezi Birliği (IAG)
» Sismoloji ve Arz İçi Fiziği B. (IASPEİ)
» Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği B. (IAMAP)
» Jeomanyetizma ve Aeronomi B. (IAPSO)
» Okyanus Fiziği Bilimleri B. (IAPSO)
» Hidroloji Bilimleri B. (IAHS)
» Volkanoloji ve Arz içi Kimyası B. (IAVCEİ)

adları ile çalışmalarını sürdürmektedirler.
Bu arada, daha anlamlı olacağı gerekçesi ile, I.U.G.G. eski ge-

nel sekreterlerinden Prof. Paul Melchior'un olumlu karşılanan öne-
risi  ile  birlikler  arasında  aşağıdaki  gibi  bir  gruplandırma yapıl-
mıştır :

Katı Arz ■'

Uluslararası Jeodezi Birliği
» Sismoloji ve Arz İçi Fiziği B.
» Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası B.

Jeomanyetizına :
Uluslararası Jeomanyetizma ve Aeronomi B.

Sıvı Arz :
Uluslararası Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği B.

» Hidroloji Bilimleri B.
» Okyanus Fiziği Bilimleri B.

2.   I.U.G.G. nın Amacı :
—I.U.G.G. nm amacı, ilgili yönetmeliklere uygun olarak, yerin
şekli ve yer, okyanus ve atmosferin fiziğine ilişıkin tüm
sorunların
araştırılmasını geliştirmek,
—Uluslararası işbirliği ya da uluslararası ilgiyi gerektiren jeo-
dezik ve jeofiziksel   problemlerin çözümünde   girişim,
kolaylık ve
işbirliği sağlamak,
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— Üye ulusların, birliğin ilgisine giren disiplinlerindeki çalış
malarında işbirliğini geliştirmek,

—' Eğer bu tür problemler uluslararası açıdan ilginç bulunu-
yor ya da teknisyen ve donatım yönünden uluslararası dayanışmayı
gerektiriyorsa  jeodezik  ya  da  jeofiziksel  karekterde  olan  pratiîs
problemlerin araştırılmasında bilimsel danışmanlık yapmak,

— Amaçları uluslararası anlamda olan ölçülerin standartlaştı-
rılmasını,   jeodezik   ya   da   jeofiziksel   bilgilerin   toplanmasını,
analizini ve yayınlanmasını geliştirmek, bir takım sürekli hizmetle
rin 'bilimsel girişimlerini desteklemek ve koordine etmek.

Birliğin faaliyetlerindeki yönetim sorumluluğu I.U.G.G. Mecli-
sine verilmiştir ve son kararlar genel kurula götürülür. Genel kurul
üye ulusların kayıtlı delegelerinden oluşur. I.U.G.G. Meclisi ise, her
ulus için bir kişi olmak üzere, üye ülkelerin temsilcileri ile o-luşur.

Genel 'kurullar arasında (kalan sürede yönetim, Meclis tarafın-
dan kabul edilen I.U.G.G. Statüsü ve yönetmeliklere uygun olarak
oluşturulan bir büro, bir icra komitesi ve bir finans komitesi tara-
fından yürütülür.

Üye uluslar, I.U.G.G. ye kendi ulusal jeodezi ve jeofizik birlik-
leri ile bağlanmışlardır ve bu ulusal birlikler genellikle ulusal Bi-
lim Akademileri tarafından kurulmuş olup idareden bağımsız grup-
ların üyelerinden oluşur.

I.U.G.G.nm resmi dilleri İngilizce ve Fransızcadır.

Tüm dünya uluslarını ilgilendiren jeodezik ve jeofizik konuları,
üst düzeyde bir uluslararası işbirliğini gerektiren disiplinlerdir ve
her  ulus  çalışmaları  ile  birlik  içinde  ibir  varlık göstermeye önem
verir.

Bugün 71 ulus birliğin üyesidir ve bunlar bölgelere göre Avru-
palı 28, Afrikalı 13, Amerikalı 11, Asyalı 17, Okyanus ülkeleri 2 dir.

Genel Kurul toplantılarında uluslararası araştırma programları
tartışılır ve karara bağlanır.  Ayrıca dünyanın değişik ülkelerinden
gelen jeodezyen ve jeofizikçiler için tanışma ve tebliğler ve kişisel
ilişkilerle yenilikler ve varılan sonuçlan tartışma fırsatı doğar.
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I.U.G.G.  nin  kuruluşundan  bu  yana  yapılan  genel  kurulların
yerleri ve yılları aşağıda gösterilmiştir :

Roma (1922) Brüksel (1951)
Madrid (1924) Roma .(1954)
Prag (1927) Toronto (1957)
Stokholm (1930) Helsinki (1960)
Lizbon (1936) Berkeley (1963)
Edinburg (1936) Zürih (1967)
Waşington (1939) Moskova (1971)
Kembriç   (1946) Grenobl  (1975)-
Oslo (1948) ? (1979)

Hamburg (1983)

3.    I.A.G. nin 1979-83 Devresi Çalışmaları :
I.A.G. çalışmaları,  seksiyonların, bunlara bağlı  komisyonla"

rın, özel araştırma gruplarının ve meslekten kişilerin araştırmala-
rının tümüdür.

3,1 — Genel Bilgi

Uluslararası Jeodezi-Jeofizik Topluluğu'nun XVIII. Genel kurul
toplantısı Hamburg'ta Kongre Binasında 15.Ağustos.l983 günü açılış
töreni  ile  başlamış,  topluluğu  oluşturan  uluslararası  Jeodezi,
Sismoloji ve Arziçi Fiziği, Volkanoloji ve Arziçi Kimyası, Jeoman-
yetik ve Aeronomi, Meteoroloji ve Atmosfer Fiziği, Hidroloji Bilim-
leri, Okyanus Fiziksel Bilimleri Birliklerinin genel oturumları, ayrık
ve ortaklaşa simpozyumları, idari (konsey) toplantıları, kitap ve alet
sergisi, teknik ve turistik geziler ile sürdürülerek 27.Ağustos. 1983
te  kapanış  töreni  ile  bitirilmiştir.  Bir  fikir  vermek  üzere,  bu
toplantılara 66 ülkeden yaklaşık 3300 delege katıldığını  belirtmek
yeterlidir. Jeodezi Birliği toplantılarına katılan 425 delegenin ülke-
lere göre dağılımı aşağıdaki gibidir :

Cezayir (3), Arjantin (4), Avustralya (2), Avusturya (10), Belçi-
ka (9), Brezilya (3), Bulgaristan (1), Kanada (11), Şili (1), Çin Halk
Cumhuriyeti (22), Çekoslavakya (8), Danimarka (7), Mısır (4), Fe-
deral Almanya (102), Finlandiya (4), Fransa (17), Doğu Almanya (5),
Yunanistan (5), Macaristan (7), İzlanda (2), İran (1), Hindistan (1),
İtalya (14), Fildişi Adaları (1), Japonya (11), Kenya (3), Malezya (1),
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Hollanda <10),  Nijerya (4),  Norveç (5),  Polonya (13),  Portugal (2),
Romanya (1), Etopya (1), Güney Afrika (5), İspanya (8), İsveç (11),
İsviçre (7), Tayland (2), Tunus (1), Türkiye (4), İngiltere (21), Tan-
zanya (1), Birleşik Amerika (55), Rusya (3), Yugoslavya (3), Zim-
babwe (1), Suriye (3), Arap Emirlikleri (2).

3,2 — Bilimsel Toplantılar
Uluslararası Jeodezi Birliğinin simpozyumları
a) Sinıpozyumu : (Jeodinamikte gravitenin rolü)
■b) Simpozyumu : (Yer dönüşünün jeodinamik görüntüleri)
c) Simpozyumu : (Global bir bazda geliştirilmiş gravite alanı

■belirlemesi)
ç) Simpozyumu :   Pozisyon belirlemede yersel ve uzay metot-

larının geleceği)

d)Simpozyumu :    (Jeodezik oreferens sistemleri)

e)Simpozyumu : (Gelişmekte   olan ülkelerde   jeodezîık prob-
lemlerin çözüm stratejisi)

Seksiyon I         (Fiziksel yorumlama)
Seksiyon II        (Teori ve değerlendirme)
Seksiyon III      (Gravimetri)
Seksiyon IV      (Uzay tekniği)
Seksiyon V        (Kontrol ölçmeleri)

başlıkları  altında gruplandırılmış,  bildirileri veriş  sıralarında ufak
bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, önceden ilân edilen sıra
ve  zamanlamaya  uyulmaya  çalışılmıştır  (Fourth  circular  ve  IAG
programme and Abstracts). Yukardaki grup sırasına göre her grupta
sıra ile 31, 23, 37, 18, 13, 16, 18, 7, 5, 21, 12 olmak üzere toplam
200  civarında  'bildiri  sunulmuştur.  Oturumların  başlangıcında
ayrıca bu grupların konularıyla ilgili seksiyon ve özel çalışma grup-
larının çalışma raporları okunup tartışılmıştır.

Simpozyumlara  Jeodezi  Birliğinde  Türkiye'den  katılan  Onur
Gürkan; «Differential Relations Beetween Eartiı Fixed Coordina-
te Systems,  Ömür Demirkol;  «Reduction of Astronomical observa-
tions because of the curvature of plumb Line», Hak&n Sarbanoğlu;
«A Three   Dimensional Funktional   Model for Astrogeodetic   Net-
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works» isimli bildiriler sunmuşlar, bildiriler başarılı  olmuş  ve ilgi
uyandırmıştır.  Osman Yanıçoğlu'nun «Statistical  Tests Concerning
Horizontal Angle Measurements for Turkish I. Order Triangulati-
on Net» ve Emin Ayan'm «Topographic İsostatic Vertical Deflec-
tion and isostatic Anomaly» isimli bildirileri programa alınmış  ol-
makla birlikte, toplantılara katılamadıkları için verilememiştir.

Uluslararası Sismoloji ve Arziçi Fiziği Birliği'nin düzenlediği
6  nolu  Deprem  Prediksiyonu  simpozyumuna  «Measurements  And
Computation  in  Micro  Geodetic  Nets,  Established  on  the  North
Anatolran  Fault  Zone  for  the  Purpose  of  Earthquake  Prediction
Research in Turkey» isimli bir bildiri de tarafımdan verilmiştir.

Bildiriler  ilgili  örgütlerce  yayınlanacak  ve  ilgililerin  inceleme
olanağı  sağlanmış  olacaktır.  Bildiri  özetleri  ayrıca IAG (Uluslar-
arası  Jeodezi Birliği) nin bu toplantılar için yayınladığı özet kita-
bında (Programme and Abstracts) incelenebilir.

Jeodezi  bilimindeki  genel  görünüm aşağıda  sayılacak  konsey
tavsiye kararlarında da yansımaktadır.

3,3 — Uluslararası Jeodezi Birliği Konsey Toplantıları

Uluslararası  Jeodezi  Birliği  Konseyi  birisi  17.Ağustos.l98?
saat 18.30 da, diğeri 23.Ağustos.l983 yine saat 18.30 da olmak üze-
re iki toplantı yapmıştır.

Birinci  toplantıda  Genel  Sekreterliğin  raporu okunmuş  ve  o-
naylanmış, ayrıca IAG nin IUGG den aldığı finansiyel payın 1950
de % 43 iken 1977 den bu yana % 19 a düşmesi karşısında oluşan
dar  boğazın aşılabilmesi  için  bu payın tekrar  yükseltilmesini  sağ-
lamaya esas olacak gerekçenin oluşturulmasında fikir alışverişinde
bulunulmuştur.  Gerekçe  olarak  özetle,  bu  oran  jeodezi  birliğinin
faaliyetleriyle oranlı  olmadığı,  jeodezinin diğer birlikler arasında,
tüm ülkelerin daha çok ilgisini çekmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması
yönünden daha öncelikli bir konumu olduğu, özellikle jeodezide,
zengin ülkeler kendi bilimsel çalışmalarını  finanse edebiliyor-ken,
fakir ülkelerin para yardımına gereksinme duydukları benimsenmiş
daha başka gerekçelerle IUGG nin katkı payının î°/o 24'e çıkarılması
için başvurulması kararlaştırılmıştır.
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Genel  sekreterin  raporu birliğin  'bilimsel  aktivitesi,  birliğin
idari  çalışmaları  ve mali  konular olmak üzere 3 bölümde toplan-
maktadır.

Bilimsel  çalışmalar  olarak,  genel  kurulun  değişik  toplantıla-
rında  çalışma  raporlarını  sunan  8  komisyon  ve  32  özel  çalışma
grubunun çalışmalarına atıf yapılmaktadır. Ayrıca 1980 de 4, 1981
de 8, 1982 de 5 ve 1983 de 2 olmak üzere düzenlenen 19 simpoz-
yumla 1982 de Tokyo Genel toplantısında düzenlenen 9 simpozyum
sayılmaktadır.

İdari  faaliyetler  olarak IUGG içinde IAG nin statüsünü ve
yasal düzenlemesini yeniden geliştirmek üzere kurulan Cassini ko-
mitesinin çalışmaları  özetlenmektedir. Komite birliğin seksiyon-
ları olarak

1.Seksiyon  : Pozisyon belirleme (positioning)

2.Seksiyon   : İleri uzay teknolojisi (advanced space
technology) „

3. Seksiyon   : Gravite    alanının  belirlenmesi   (determination
of the gravity-field)

4. Seksiyon   : Genel   teori ve yöntem   bilim (general   theory
and methodology)

5. Seksiyon : Jeodinamik (geodynamics)
olmak üzere 5 seksiyon önermektedir. Ayrıca komitenin 8 yılda
bir bu düzenlemeyi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Ko-
misyonların  ve  hangi  özel  çalışma  gruplarının  oluşturulacağı  ve
bunların hangi seksiyona dahil edileceği genel kurula bırakılmış-
tır. Daha sonra yayın hizmetlerinden söz edilmektedir.

2. konsey toplantısında seçimler yapılmış, özel çalışma grup-
ları ve düzenlenen simpozyumlar ile tavsiye kanarları onaylanmıştır.

Seçimler  seçim  komitesinin  tekliflerinin  aynen  onaylanması
biçiminde tecelli etmiş  ve böylece aşağıdaki yeni görevlendirmeler
yapılmıştır.
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President P.V. Angus Leppan i(Avustralya)

1.President Yard.      Î.I Mueller (USA)
Genel Sekreter           M. Louis (Fransa)
2.President Yard.      M. Bursa (Çekoslovakya)
3.President Yard.      G. Lachapelle (Kanada)
Sekreter Yard.            C. Boucher (Fransa)

J. Krynski (Polonya)

Seksiyon Başkanları      :

1.Seksiyon : J. Bossler (USA)
2.Seksiyon : R. Anderle (USA)
3.Seksiyon : W. Torge (F. Almanya)
4.Seksiyon : E. Grafarend (F. Almanya)
5.Seksiyon H. Kautzkeben (D. Almanya)

Seksiyon Sekreterleri     :

1. Seksiyon : H. Henneberg (Venezuela)
M. Prilepin (Rusya)
J. Chen (Çin)

2. Seksiyon : B. Kolaczek (Polonya)
P. 'VVilson (F. Almanya)

3. Seksiyon : Ç- Tseherning (Danimarka)
I. Nakagavva (Japonya)

4. Seksiyon : K. P. Schwarg (Kanada)
F. Sanso (İtalya)

5. Seksiyon H. Kahle (İsveç)
D. Mac Carthy (USA)
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Komisyon Başkanları     :

III. Komisyon : J. Tanner (Kanada)
V.» : J. Kuo (USA)
VI.» : L. Stange (D. Almanya)
VII.» : P. Vy&kocü (Çekoslovakya)
VIII.» : C. Reigber (F. Almanya)
IX.» : E. Krakiwsky (Kanada)
X.» : J. Kakkuri (Finlandiya)
XI.» : A. Cisse (Fildişi
Sahili)
Bulletine Geodesique : I. t. Müller (USA)

3.4 — Tavsiye Kararları :

Alman tavsiye kararları salt jeodezik ve disiplinler arası olup
IUGG konseyine sunulacak kararlar olarak ikiye ayrılmıştır :

Salt Jeodezik olan Tavsiye Kararları :

1 — Jeodezik Parametreler Aşağıdaki Sayısal Değerlerdedir:

—Vakumda ışık hızı : C= <229792458±  1.2) mS-1

—Newton gravite sabitesi       : G= (663 ± l)xlO-u m'S-'kg-1

(yuvarlatılmış)

—Yerin açısal hızı : W= 7 292 115x10-" rad, S-1

—Jeosentrik gravite sabitesi    : GM=  (39860044+  l)xl07m3S-'
atmosferide kapsayan

—Jeosentrik gravite sabitesi   :
Yalnız atmosfer GMA= (35 ± O.3)xlO7m3S2

—İkinci    derece   harmonik
(katsayı    (sürekli    gel-git
deformasyonundan   arın
dırılmış) : h= (1082629+  1) 10-'

—Yerin ekvator yarıçapı : a= (6378136+ l)m

—Ekvatoral graviti : WE= (978032+ l)10-5 mS-2

—basıklık (f) : l/f= (298257+ l)10-3

—Jeoidal potensiyal : Wo= (6263686± 2)xl0 m2S-2
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-~ Üç eksenli parametreler {yuvarlatılmış)
ekvatoriyal basıklık (fi)       : l/f.= (90000)

— Ekvator elipsinin büyük
ekseninin boylamı : X= 15° batı

2 — IAG, dağlık alanlarda, astrojeodezik, gravimetrik ve di
ğer dataları birlikte kullanarak presizyonlu jeoid belirlenmesinin
gereğine dikkat çeker ve değişik bölgelerde bununla ilgili elde edi
len ilerlemeyi ve yeni gözlem ve teorik yöntemlerin gelişmesini vur
gulayarak bu çalışmaların devamını ve ulusal otoritelerin desteği
ni önerir.

IAG, MERİT/COTES gibi uzay tekniğinde pozisyon belirle-
me için kullanılan global  ve bölgesel  programların varlığına
ve NASA nın başlattığı yer kabuğu dinamiği projesine dikkati çe-
ker ve bu programların dünya ve çevrenin uzun peryotlu kinema-
tik ve dinamik araştırılmasını vurgular ve

Böyle  programların  başarısının  önemli  olarak  yersel  gözlem
istasyonları  ağları  sisteminin  kurulmasına  ve  bakımına  bağlı  ol-
duğunun,

Bu tür istasyonların yeriyodik olarak örneğin 10 yılda bir
ya  da  daha  uzun  zaman  aralıklarında  değişik  araç-gereçlerle
donatılmasının önemine değinerek, bu çalışmalara katılacak ülke-
lerin istasyon seçiminde ve donatımında ve ölçme stratejisinde
son derece dikkatli davranmalarını, programların bilimsel yönleri
ile tam bir uyum içinde olabilmek için önemle vurgular.

3 — IAG,

Yerin yapısının tanımı  ve gelişmeler için önemli  olan dün-
yanın birçok kesiminde gravite ölçmelerinin bulunmadığına

Diğer birçok bölgelerde alansal yeterli gravite değerleri bulun-
madığına
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Okyanus  dinamiğinin  incelenmesinde  gelecekte  altimetrik
satalitlerin skullanılabilmesi için gravite alanının daha iyi bilinme-
si gereğine

dikkati  çaker  ve,  gravite  alanına  ilişkin  bu  tür  geliştirilmiş
bilgilerin en kolay yoldan, satalîtten satelite ölçme ya da gra-
vite  gradiometresi  yardımı  ile  geliştirilmiş  satalitlerin  kullanıl-
masıyla elde edilebileceğini vurgular ve uzay programlarına katı-
lan  ülkelerin  bu  tür  satalit  uygulamalarına  öncülük  vermelerini
önemle tavsiye eder.

4—■ IAG, gelecekteki jeodezik ve oşinografik satelitlerin pre-
sizyonlu yörünge elemanlarının hesaplanmasında global satelit
la
ser ve radio kayıt sistemlerinin önemli rol oynayacağına
dikkati
çeker ve birleştirilmiş sistemler için gelecekteki uluslararası
tkayıt
kampanyalarında grup radio ve laser kayıt sistemlerine önem
ve
rilmesini önerir.

5— IAG, jeodezik ve oşinografik araştırmalar için altimetre
satelitlerinin presizyonlu yörüngelerinin teşkilinin gerekli
olduğu
na işaret eder ve 1987-1991 yıllarında yörüngede olacak ERS-1,
Po-
seidon ve Topex altimeter satelitlerin okyanus sirkülasyonunun
in
celenmesinde kullanılabileceğini vurgulayarak bu satalitlerin
pre
sizyonlu yörünge hesaplamalarında Birleşik Global kayıt
kampan
yalarının organize edilmesini önerir.

6— IAG, Yer ve çevresinin kinematik ve dinamik araştırmala
rında ı(VLBİ) ve laser ranging gibi presizyonlu posisyon
belirlemesi
yöntemlerinin önemlerinin arttığını belirtir ve ulusal
otoritelerin
bu sistemlerin gelişmesi ve çalışması için desteklerini
çoğaltma
larını önerir.

7— IAG, 200-2.000   km dalga uzunluğundaki   birçok jeofizi-
kal olayların   incelenmesinde özellikle karada,    yayınlanan
yüzey
gravite alanındaki boşlukların engel teşkil ettiğine dikkati
çeker
ve tüm ülkelerin kendi gravite ölçülerini uluslararası gravite
bü
rosu   yolu ile bilimsel   birliklere yollamalarını   önemle rica
eder.
Ulusal sakınca görülmesi halinde hiç olmazsa global bilimsel
de
ğerlendirmeler için temel önemi olan ortalama serbest hava



gra-
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vite anomolileri ve yüksekliklerin loxl° alanlarda verilmesini rica
eder.

8— IAG, Gravite ölçülerine, yüksek doğruluklu değerler el
de edebilmek için, gelgit düzeltmelerinin Hamburg XVIII.
IUGG
genel toplantısında açıklanan verilere göre atmosferik basınç
dü
zeltmelerinin (-0.3 microgal/m bar) değişim katsayısına göre
geti
rilmesini önerir. Gravite gradient düzeltmelerinin lokal
gradientve
veya uyarlanmış yükseklik farkları ile neşredilmesini diler.

9— IAG,    Jeofizik ve jeodezik    araştırma ve uygulamalarda
yüksek presizyonlu absolut gravite ölçmelerinin önemini
vurgula
yarak, sistematik hata kaynaklarının araştırılmasında değişik
ab
solut gravite gereçlerinin kıyaslanmasının gereğine işaret
eder ve
1984 de uluslararası ölçü ve tartı bürosunun absolut gravite
ölçü
aletlerinin kıyaslanmasını   teşvik edecek bir   kampanya
açmasını
rica eder ve tüm ülkeleri bu kampanyayı desteklemeye
çağırır.

10— IAG, Denizden yükseklik, astronomik enlem ve boylam
olarak doğal koordinatların zaman içindeki değişimlerinin
fiziksel
yorumlanabilmesi için, dünya gravite alanının zaman içinde
deği
şiminin bilinmesine gerek olduğunu vurgular. Bu değişimin
belir
lenebilmesi için dünyayı kaplayacak durumda mutlak gravite
öl
çülerinin tekrarlandığı istasyonlara ve denizden
yüksekliklerin bu
istasyonlarda tekrar belirlenmelerine gerek olduğundan
ülkelerin
bu çalışmalara katılmasını diler.
11— IAG, bir, iki ya da üç boyutlu jeodezik ağlarda obtimi-
zasyonun   önemini vurgular ve   bununla ilişkili olarak,
kriterien
matrisinin geliştirilmesi, matematik masraf fonksiyonu ve
operas-
yonel bilgi sayar programların geliştirilmesini tavsiye eder.

Daha bir dizi  tavsiye kararı  gündeme alınmıştır ve bunlar ay-
rıntılı olarak IAG nin yaym organlarında belirtilecektir.

4-    I.A.G. Genel Kurulunun Düşündürdükleri :

Türkiye'den bu toplantılara, 4 kişi katıldı, Bu tür toplantılara
ilgi göstermek bir bakıma ülkemiz açısından memnunluk verici



bir durumdur.
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Kanımca  Türkiye'de  jeodezi  bilim  dalında  uluslararası  plat-
formda verimli bilgi alış verişi yapabilecek bir ulusal çalışma dü-
zeni zamanla dahada gelişecektir.  Türkiye Ulusal  Jeodezi Komis-
yonu, bilimsel  çalışmalar yapabilmek,  yapılan çalışmaları  iyi izle-
yebilmek  ve  sonuçları  ülkemiz  açısından değerlendirebilmek  için
görev bölümü, işbirliği ve her türlü koordinasyonu sağlamaya ça-
lışmaktadır.  Çalışmalarını  ulusal  jeodezi  komisyonuna  yansıtan
kişi  ya da  kuruluşlar  bulunmadığı  sürece,  komisyonun bir  varlık
göstermesi beklenemez.  Kendilerinden çalışma beklenen ıkuruluş-
lar,  Üniversiteler  ve  konuyla  ilgili  diğer  kamu  kuruluşları  ve  bu
kuruluşlardaki  bireylerdir.  Öğretim  kurumları  bu  bilim  dalında
henüz çok yeni kuruluşlardır  ve bulundukları  koşullar  içinde öğ-
retim  faaliyetleri  dışında  istenilen  düzeyde,  bilimsel  çalışmalar
yapma düzeyine ulaşamamışlardır.  Diğer  kamu kuruluşlarından
ise, .kuruluş  amaçlarının dışına taşan bu tür çalışmalar beklene-
mez.

Türkiye'de,  örneğin  bazı  ülkelerde  olduğu  gibi,  bir  «Jeodezi
Araştırma ve Bilimsel  Verileri  Değerlendirme Kurumu» yoktur.
Öyle görülüyor ki hem ulusal özellikte hem de uluslararası önem-
de çalışmalar yapabilmek için tüm ilgililerin elbirliği ile bu tür ça-
lışmalara ortam hazırlama zorunluğu bulunmaktadır.

Başvurulan Yayınlar :

A. Aksoy    : Nirengide  Kronolojik  Gelişme ve Türkiye'de  Nirengi  Sorunu,  Harita
ve Kadastro Mühendisliği, 1975,    Sayı : 35,

E. Ulsoy     : Jsodezinin Konusu ve Tarihçesi, Jeodezi Bülteni, 1970, Sayı : 3.

I. U. G. G. .- Geodesîst's Handbook - 1980.
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39. FOTOGRAMETRİ HAFTASI'NIN ARDINDAN

Doç, Dr. Ayhan ALKIŞ
Yıldız Üniversitesi

Önceleri Münih, Karlsruhe, 1971 yılından bu yana da Stuttgart
Üniversite'si ile Cari Zeiss Oberkochen firmasınca iki yılda bir or-
taklaşa düzenlenen geleneksel «Fotogrametri Haftası , bu yıl 19-24
Eylül 1983 tarihleri arasında Batı  Almanya'nın Stuttgart kentinde
yapıldı.  39. Fotogrametri Haftası'na 96 sı  Batı  Almanya'dan olmak
üzere 35 ülkeden 23O'un üzerinde bilim adamı ve uzman katıldı.
Bu toplantıda ülkemiz; üniversiteler (1), Harita Genel Komutan-
lığı (2), İller Bankası  (1) ve Çelik Makina firmasından (1) toplam
olarak (5) kişiyle temsil edildi.

Prof.  Dr.  F.  Ackermann  (Stuttgart)  ve  Prof.  Dr.  K.  H.  Meier
(Oberkochen)'in  ortak yönetiminde sürdürülen toplantıda;  analitik
sistemlerle  bilgi  işlemi,  ortofoto,  fotogrametride  sayısal  resim
bilgi işlemi gibi güncel konulara ilişkin bildiriler sunulmuş  ve tar-
tışılmıştır.  Bu  arada  donanım  (hardware),  ve  yazılım  (software)
yönünden  yeni  gelişmeler;  düzenleyiciler  tarafından  verilen  kısa
bildiriler ve küçük gruplar halinde yapılan demonstrasyonlarla ta-
nıtılmıştır.  Ayrıca  analitik  değerlendirme  sistemi  kullanıcılarının
deneyimlerinin  tartışıldığı  toplantı  (user  workshop)  oldukça  ilgi
çekici  olmuştur.  Diğer  taraftan,  programa  göre  düzenleyiciler  ve
Stuttgart  Belediye  Başkanınca  verilen  kokteyllerle,  Weinstadt-
Strümpfelbach  kasabasında  düzenlenen  geleneksel  akşam yemeği,
kişisel  ilişkilerin  güçlendirildiği  mesleki  ve  sosyal  içerikli  sıcak
toplantılardı.

39.  Fotogrametri  Haftasında;  yeni  gelişmeler,  analitik  sistem-
lerde bilgi  işlemi,  ortofoto,  ve  fotogrametride sayısal  bilgi  işlemi
konularında 27 bildiri sunuldu.
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Bilişim  bilimi  açısından  düşünsel  bir  yaklaşımla  ele  alman
haftanın konuşmasını «visuel bilgi işleminin boyutları» konusun-
da I. Rentschler (Münih) yaptı.

Yeni gelişmelerin konu edildiği  ve toplam 4 bildirinin sunul-
duğu ilk  bölümde H.  Rüdenauer  (Oberkochen),  Zeiss  Oberkochen
firmasınca geliştirilen Zeiss-planicomp ailesinden Planicomp C100,
Planicomp C120,  Planicomp C130  analitik  değerlendirme sistem-
lerini tanıttı. Söz ıkonusu sistemlerde donanım olarak yeni ve daha
verimli  mikro  bilgisayar  (HP-1000  A  serisi)  modellerinin  kul-
lanılması,  zoom  gözleme  olanağı  ve  yazılım  olarak  yakm  resim
fotogrametrisi için geliştirilen ışın demetleri programları  ilgi çe-
ken gelişmeler arasında idi.

Planicomp  ailesinin  grafik  değerlendirmeler  için  donanım  ve
yazılım yönünden geliştirilen yeni olanakları, D. Hobbie (Oberkoc-
hen)  tarafından  tanıtıldı.  Sayısal  grafik  çizimler  için  geliştirilen
sayısal  çizim  masası  DZ 7,  çiziciler,  ve  grafik  terminallerin  bağ-
lanmasıyla sistemin grafik olanakları daha da artırılmıştır. Ayrıca
Planicomp  ailesinin  Intergraph  (USA)  firmasınca  geliştirilen
etkileşimli  çizim  (interactive  graphic)  sistemleriyle  bütünleşmesi
sonucu, bir taraftan ölçmelerin Intergraph grafik sistemine ger-
çek zamanlı (real-time) aktarımı sağlanmış, diğer taraftan görüntü
kontrolü amacıyla çizimlerin Planicomp görüş  alanına üç boyutlu
olarak  aktarılması  gerçekleşmiştir.  Bu  suretle  değerlendirmede
operatöre büyük kolaylık sağlanmıştır.

Donanımı  Zeiss  Oberkochen firmasınca geliştirilen,  yazılımı
çok amaçlı uygulamalar için güçlendirilen Stereocard G3 sistemi
R.  Schwebel  (Oberkochen),  tarafından  tanıtıldı.  HP  85/86  masa
bilgisayarları  ve  çizicileriyle  donatılan  Stereocord  G3  sisteminin
topoğrafik  ve  tematik  harita  yapımında,  jeoloji,  ormancılık  ve
planlamada,  fotoyorum  çalışmalarında,  mimarlık,  arkeoloji  ve
mühendislik gibi yersel değerlendirmelerde hava triangulasyonu
ile nokta belirtimi,  sayısal arazi  modellerinin ölçülmesinde kulla-
nılabilen çok yönlü ve ucuz bir analitik alet olduğu vurgulandı.

H. Klein (Stuttgart), blok dengelemesinde kaba veri hataları-
nın  yok edilmesi  gibi  önemli  bir  sorunun  çözümü  için  Stuttgart
Üniversitesince hazırlanan blok dengeleme programı PAT-M in ge-
liştirilmesi konusundaki deneyimlerim aktardı.
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9 bildirinin  sunulduğu «analitik  sistemlerde  bilgi  işlemi» ko-
nusunu içeren ikinci  bölümde O. Eggenberger (Stuttgart),  «bili-
şimci  gözüyle analitik değerlendirme sistemi» konulu bildirisinde;
analitik  değerlendirme  sistemlerinin  günümüzde  ileri  bir  gelişim
düzeyinde ulaşmasına karşın bilişim bilimi açışımdan henüz geliş-
melerin  başında bulunduğunu belirtti  ve etkileşimli  yöntemler
için bir «veri banka sistemi» kurulmasını önerdi.

G.  Petrie  (Scotland),  «analitik ve sayısal sistemlerin  tasarımı»
konulu ilgi çekici bildirisinde; sayısal, analitik fotogrametrik sis-
tem ve yöntemler tanıtıldıktan sonra, söz konusu sistemlerin kul-
lanılması  tartışıldı.  Son olarak teknoloji  ve yöntem açısından gü-
nümüzdeki sistemlerden farklı olan tam sayısal ve analitik sistem-
le'in gelecekteki gelişme olanaklarına değinildi.

K.  H.  Ellenbeck  (Bonn),  Kuzey  Ren-Vestfalya  Eyaleti  Ölçme
Dairesinde  son  yıllarda  denenen  analitik  fotogrametrik  ortak  bir
sistemi tanıtmış ve fotogrametrinin tüm sorunlarının çözüm açısın-
dan sistemin etkinliğini  tartışarak, hava triyangulasyonu, ortofo-
to,  ve  sayısal  arazi  modelleri  gibi  uygulama olanaklarına  değin-
miştir.

Hava limanlarının kalkış  ve  iniş  pisti  çevresindeki  engellerin
ölçülmesi  konusunda  Planicomp CİOO ile  edinilen  deneyimler,  K.
Schürer ve G. Heiderich (Frankfurt) in ortak bildirilerinin konusu
olmuştur.

W. Reinhardt (Münih), «progressive sampling» yöntemine göre
sayısal yükseklik modellerinin fotogrametrik olarak ölçülmesi için
geliştirilen bir programı tanıtmıştır. Analitik değerlendirme sistemi
planicomp ile çevrim içi (on-line) çalışabilen program HÎFİ  (finite
elemanlarla  yükseklik  enterpolasyonu)  programı  ile  bütün-
leştirilmiştir.  Bildiride  ayrıca  hassasiyet  ve  ekonomi  açısından
yöntemin verimi örneklerle açıklanmıştır.

M.  Leupin  (Ouebec),  toplantıya  katılamadığından  «analitik
sistemlerle  etkileşimli  arazi  alımı» konusundaki  bildirisini  suna-
madı.

S. El - Hakim (Ontario) bildirisinde; triyangulasyon çalışmala-
rında bilgisayar destekli analitik değerlendirme aletlerinin kalite
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kontrolleri    konusunda Anaplot    aletinde geliştirilen    yöntemden
sözetmektedir.

H.  würzler  (Olpe)  «analitik  plotter  ile  5  yıllık deneyimleri»
içeren bildirisinde, çalışmalarda elde edilen sonuçlarla, tartışmala-
ra yervermiştir.

Etkileşimli  grafik sistemler grafik bilgi işleminin en önemli
yapı taşıdır. M. Schilcher (Münih) tarafından sunulan bildiri, etki-
leşimli  grafik  sistemlerin  teknik  nitelikleri  ve  kartografik  sistem
çözümlerinde kullanma olanaklarını içermektedir. Bildiride, ayrıca
etkileşimli  grafik  sistemlerin  çok  yönlü  uygulama  olanakları
bilgisayar destekli kartografik örneklerle tanıtılmaktadır.

Ortofotonun güncel sorunlarım ıkonu alan üçüncü bölümde, 5
bildiri  sunulmuştur.  İlk bildiride  F.  Brunnthaler  (Münster),  orto-
fotonun  günümüzdeki  durumu  konusunda  ayrıntılı  bilgi  vermiş,
çeşitli  kullanım  alanlarına  yönelik  ortofoto  yapım  yöntemlerini
incelemiştir.

M. Sigle (Stuttgart),  Baden-Wüttemberg Eyaleti  Ölçme Daire-
sinde Eyaletin  analog arazi  profillerinin sayısallaştırılması  sure-
tiyle bir taraftan ortofoto yapımı diğer taraftan çok amaçlı sayı-
sal arazi modellerinin yapımı konusunda bilgi verdi. Bildiride ay-
rıca sistematik veri  hatalarının yok edilmesi  konusuna da deği-
nildi.

E.  Clerici  (Oberkochen)  tarafından  «analitik  orto-projektörle
stereo-ortofotolarm yapımı  konusunda  ilginç  bir  bildiri  sunuldu.
Stereo-ortofoto yönteminin kısaca gözden geçirildiği bildiride ana-
litik diferansiel rödresman yöntemiyle ortofoto yapımı tanıtıldı.

E. Pape (Bonn), Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ölçme Dairesinde
ortofotoyapımı  konusunda bilgi  vermiş  ve bu çalışmalarda günde
10 ortofoto yapım kapasitesine ulaşıldığını belirtmiştir.

Bu bölüme ilişkin son bildiride O. Stene (IHaslum),  Norveç'te
ortofotonun  kullanılması  konusunda  bilgiler  verirken  ulusal  bir
yükseklik veri bankası  kurulması  ve ormancılık, toprak düzenle-
me,  harita  bütünleme işlerinde  bu yöntemin kullanılmasını  salık
verdi.
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Haftanın oldukça ilgi çeken. «fotogrametride sayısal resim iş-
lemi» ikonusunda 7  bildiri  sunulmuştur.  F.  Leberl  (Graz),  «fotog-
rametrik  uygulamalarda  sayısal  resim  işleminin  yöntem  ve  ola-
nakları» içerikli  bildirisinde;  resim bağlılaşımı  (korelasyonu) yön-
temiyle  kontrol  noktalarının  belirlenmesi,  geometrik  rödresmanla
ortofoto  yapımı,  tematik  bilgilerin  değerlendirilmesi  konularına
yer vermiştir.  Bildiride ayrıca çok yönlü uygulama alanına ilişkin
örnekler sunulmuştur.

Sayısal  arazi  modellerini  geometrik  veri  işlemi  yöntemleri
kapsamı içinde ele alan W. Göpfert (Frankfurt) bildirisinde; sayı-
sal  resim  rödresmanı  yöntemi  ve  uygulama  olanaklarını  gözden
geçirmiş, hassasiyet istemlerini tartışmıştır.

Sayısal  resim bilgi  işlemi,  geleneksel  fotogrametride  özellikle
ortofoto  uygulamalarında giderek büyük önem (kazanmaktadır.
Bu, W. Schuhr'un (Hannover) «Scanner verilerinin rödresmanm-
da karşılaşılanözel sorunlar» konulu bildirisinde işlendi.

Hannover Üniversitesi  Fotogrametri  ve Mühendislik  ölçmeleri
Enstitüsü tarafından geliştirilen resim korelatör'ü  Rastar'm tasa-
rımı  ve elde edilen sonuçları, D. »Pape {Hannover) aktardı. Sözü
edilen  korelatörün aynı  zamanda  AP/C-3  analitik  plotteri  ile  bü-
tünleşmesi  sağlanmıştır.  Bildiride;  hava  resimlerinden  oluşan  test
örnekleri sonuçlarıyla verilirken geleceğe yönelik gelişmelerden
de sözedilmektedir.

E. M. Mikhail <(West Laf ayette) «Sayısal resimlerde alt piksel
(pixel) duyarlığı ile fotogrametrik amaç saptama» .konusunda sun-
duğu bildiride, doğruluğun artırılabilmesi  için geliştirilen yeni bir
yöntemden sözetmiştir.

Haftanın en ilginç bildirisini F. Ackermann, (Suttgart) sundu.
«Yüksek doğruluklu resim korelasyonu» konulu konferansta kü-
çük görüntü bölümlerinin mümkün olduğunca yüksek duyarlı  re-
sim korelasyonunu amaçlayan yeni gelişmelerden sözetti.  Yönte-
min özü; yüksek dereceden dönüşümlü eşlenik resim bölümlerinde
gri  değerler  matrisinin  mümkün  olduğunda daha  doğru  biçimde
saptanmasına  dayanmaktadır.  Teorik  ve  deneysel  doğruluk  1
mikrometre başka bir deyişle resimde 1/50 - 1/100 piksel büyük-
lüğündedir. Bu mükemmel bir sonuç olarak değerlendirilmelidir.
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Ayrıca, Planicomp CİOO, donanım yönünden video kamera ve
veri  dönüşüm sistemleriyle  desteklenmektedir.  Bildirinin  sonunda
günümüzdeki ve geleceğe yönelik uygulamalardan sözedilmektedir.

Podium tartışmasının yapılmadığı 39. Fotogrametri Haftasın-
da,  ıkatılanlara verilen sertifika ve topluca çekilen geleneksel  fo-
toğraf haftanın belgesel bir anısı olmuştur.

Sonuçları  açısından 39. Fotogrametri Haftasının bir değerlen-
dirmesi yapılırsa :

Fotogrametrik  analitik  değerlendirme  sistemleri  günümüzde
ileri bir gelişim aşamasına ulaşmakla birlikte, çağdaş bilişim tek-
niği açısından henüz gelişmelerin başlangıcındadır.

Analitik  sistemlerdeki  gelişmeler  donanım (hardware)  den
çok, büyük ölçüde yazılım (softw,are) alanına (kaymaktadır.

Analitik  sistemler  etkileşimli  grafik  (interactive  graphic)  sis-
temlerle  geliştirilerek  çoJc  amaçlı  kullanımlar  için  bütünleştiril-
mektedir.

Ortofoto  yöntemi  giderek  daha  yaygın  biçimde  uygulan-
maktadır.

Sayısal resim işlemi (digital image prossesing) ve özellikle sa-
yısal  resim  korelasyonu  (digital  image  correlation)  yöntemleriyle
mikrometre düzeyinde erişilen doğruluk, geleneksel fotogrametri-
nin tüm uygulama alanlarım zorlamaktadır.

39. Fotogrametri Haftasının ardından, 17-19 Haziran 1984 ta-
rihlerinde  Rio  de  Jeneiro'da  yapılacak  XV.  ISPRS  «Uluslararası
Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Kongresinde sözü edilen bu ko-
nularda yeni gelişmeler beklenmektedir.
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BULGARİSTAN'DA JEODEZİNİN GELİŞMESİ

Prof. Dr. PEEVSKY(*) Y. Müh. R. D!MİTROV(*S)

Çeviri :        Prof. Dr. Ekrem ULSOY

Avrupa ile Asya ve Afrika'yı birleştiren yolların ekserisi,  üze-
rinde Bulgarların yaşadığı bölgelerin bulunduğu Balkan yarımada-
sından geçer. Bu bölgeler daima yoğun araştırma ve harita çizimi-
nin konusu olmuşlardır.

Bu günkü Bulgar bölgeleri .hakkında ilk coğrafya verilerine es-
ki  Yunan ozanı  Homer'in  eserlerinde rastlanır.  Herodot'ta  ise  bu
bilgiler daha ayrıntılıdır.

Balkan yarımadasının Romalıların idaresinde bulunduğu sıra-
larda  (2.nci  yüzyıl  ortalarında),  oldukça  ayrıntılı  ünlü  (Peutinger
Levhaları) hazırlanırken, araştırmalar, hatta ölçümler yapılmıştır.

Trakya  bölgesine  ait  ayrıntılı  haritalar,  büyük  coğrafyacı  ve
kartograf  Claudius  Ptolemeus  (90-168)  tarafından  vücuda  getiril-
miştir. Bu haritalar, ünlü eseri «Almagest»in eki şeklinde olup eski
Dünyaya ait haritalardır (Handbuch für Geographie).

Roma imparatorluğunun bölünmesinden sonra,  üzerinde bir
çok değişikliklerin meydana gelmesine rağmen Balkan Yarımadası
hakkında uzun süre bilgi elde edilememiştir. Tuna üzerinden ge-
len Slavlar Balkan yarımadasının her tarafına yerleşmişlerdir.  Bi-
zans Kültürünün gelişmesine karşın kartoğrafya düşük bir  düzey-
dedir.  Balkan  yarımadasında  kartoğrafyanm  bir  az  canlanması
Haçlı Seferlerine rastlar. Bu savaşlar Batı ve Orta Avrupanm, Bal-
kan ülkeleri ve Asya ile daha sıkı ilişki kurmalarına neden olmuş-
lardır.

Bulgar devletinin 681 yılında kuruluşu kartografik olarak be-
lirtilmemiştir. Bulgaristan adının, üzerinde bulunduğu en eski ha-

(*)    Jeodezi ve Arazi Düzenlemesi 'Bilimsel ve Tek. Biri. Genel Baş.
(**) Jeodezi Kartoğrafya ve Kadastro Genel Müdürü
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rita,  7  nci  yüzyılda,  yayınlanmış  bulunan «Kosmographie  Raven-
nas»m bir  ekidir.  Ancak  burada  Bulgaristan,  Tuna'nm kuzeyinde
gösterilmiştir.  Bundan sonra gelen bir  dizi  haritada Bulgaristan,
daha  doğru  olarak  Tuna'nm  güneyinde  ve  Karadenizin  batısında
yeralmıştır.

Bulgar topraklarının 1396 yılında Osmanlılar tarafından zaptı,
bunların kartografik alımını  bir (kaç yüzyıl geciktirmiştir. Bölgeyi
ele geçirenler topoğrafik ölçümler yapmadıkları  gibi. Osmanlıların
Avrııpadaki hakimiyet bölgelerinin haritasını  yapmak isteyen bîr
çok  Avrupalının  girişimlerini,  her  çareye  başvurarak  engellemiş-
lerdir.

Üzerinde Bulgar topraklarının da bulunduğu bir takını haritalar
ilk kez 15. nci yüzyıl sonunda çizilmiştir. Ancak gerek bu, gerekse
bunu izleyen devrelerdeki (16. ve 17. yüzyıllar) haritalar, çok ilkel,
eksik ve çok hatalıdırlar.

18 inci yüzyılda, kartografik bilgiler toplamak amacı  ile, Os-
manlı İmparatorluğu içinde bir çok bilimsel ekspedisyonlar yapıl-
mıştır.  Bu ekspedisyonlar sonunda çok daha gelişmiş  bazı  harita-
ların ortaya, çıktığı görülmektedir.

Osmanlı  İmparatorluğunun  haritasının  yapılması  için  ilk
adımlar  19.  yüzyılın başlarında atılmıştır.  Fransız  kartograflar  bu
amaçla Trakya, Makedonya ve Rumelinin büyük kısmını dolaşmış-
lardır.  Ancak Napolyon'un Ruslara hücumu bu çalışmaların yarım
kalmasına neden olmuştur. 1822 yılında Paris'te 1 : 816000 ölçekli
«Türkiye'nin  Avrupa  Kısmının  Genel  Haritası» yayınlanmıştır.  Bu
harita,  ayrıntı  ve  gösterişi  bakımından,  daha  öncekilerden  üs-
tündür.

1828/1829  Türk-Rus  savaşının  Bulgar  arazisinin  haritasının
yapımına ıkatkısı çok fazladır. Rus askeri rtopoğrafları, cepheye ya-
kın bölgelerin topoğrafik haritalarının alımında sistematik olarak
çalışmışlardır. Bu amaçla 40 astronomik nokta saptanmıştır. 1 :
84  000  ölçeğinde  yapılan  haritada  Romanya,  Moldavya  ve  Doğu
Bulgaristan bulunmakta ve toplam olarak 106 000 werst ıkarelik
alanı içermektedir. Bu iş için yapılan ölçümler ile ek olarak yapı-
lan araştırmalardan yararlanan Rus topoğrafik arşivi 1831 yılın-
da Türkiye'nin Avrupa bölümü, Romanya ve Moldavya'nın 20 paf-
talık 1 : 420 000 ölçekli haritasını yayınlamıştır.
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Bulgar rahibi  ve öğretmen Neofit  Bosveli 1835 yılında, halen
Rilak  Kilisesi'nde  bulunan,  ilk  Bulgar  Yerküresini  vücuda  getir-
miştir.

1845 yılında Bulgar Alexander Russew Bulgaristan, Trakya ve
Makedonya'nın yaklaşık 1 :  645 000 ölçekli  4 paftalık haritasını
yapmış  ve  Strassburg'da  yayınlamıştır.  Bu  haritanın  çiziminde
Fransızların 1822 tarihli haritasından yararlanılmış ve eksikleri di-
ğer haritalardan tamamlanmıştır. Bu harita aynı zamanda Bulgar-
ca hazırlanmış ilk haritadır.

1863 sonunda Christo G. Danoıvs'm Türkiye'nin Avrupa Bölü-
münün 1 : 400 000 ölçekli 4 paftalık haritası yayınlandı. Viyana'da
basılan 'bu harita 12 renklidir. Ayrıntıları oldukça tamdır. Bu ha-
rita her bakımdan bir gelişmeyi göstermektedir.

Türkiye'deki demiryolu inşaatı için gerekli hazırlık çalışmaları,
Bulgaristan bölgesinin harita alımının daha da gelişmesine neden
olmuştur.  Avusturyalı  haritacılar  1869  yılında  Edirne-Sofya-Niş
demiryolu geçgisini etüd etmişlerdir.

1877 yılında ünlü Macar coğrafyacısı Felix Kanitz'in 1 : 288
000 ölçekli «Tuna, Bulgaristan ve Balkan» adlı haritası yayınlandı.
Bu,  onun Balkan yarımadası  üzerindeki  20 yıllık araştırmalarının
ürünüdür. Bu harita noksansız, doğru ve o zamana kadar yayınlan-
mış haritaların en presiz olanıdır.

Aynı yıl, Türk-Rus Savaşının çıkmasından kısa bir süre önce,
20 paftaluk 1 : 420 000 ölçekli bir Rus haritası yayınlandı.

1877-1878 Türk Rus Savaşından önce yayınlanmış  Bulgaristan
haritalarının çoğu küçük ölçekli genel coğrafya haritalarıdır. Bun-
lar ekseriya ilkel ve eksik ölçüler ile yayınlar ve seyahat notlarına
dayanılarak  meydana  getirilmişlerdir.  500  yıl  süren  Osmanlı  ege-
menliği (1396-1878) Bulgaristanm bütün gelişmesini engellemiştir.

Sistematik topoğrafik ölçülere dayalı büyük ölçekli (1 : 42 000)
ilk harita Türk-Rus savaşı sırasında Rus topoğraflarmm eseridir.

Rus  ordusu,  Bulgar  topraklarına  girer  girmez,  doğru  ve  çok
ayrıntılı  bir  haritaya ne kadar  gereksinme olduğunu derhal  anla-
mıştır. Bu amaç için iki topoğraf birliği topoğrafik alım ile görev-
lendirilmiştir. Bu harita alımı, Bulgaristan'ın 1912 yılından önceki
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sınırlarını  içermektedir.  Rus  topoğraflarınm  çalışmalarını  doğru
değerlendirebilmek için, üç seneden az bir zamanda, savaş koşul-
ları altında, araştırma yapılmamış bilinmeyen bir ülkede, kış, yaz,
soğuk ve yağmurda 133 750 werst karelik (150 000 km2den fazla)
bir alanın topoğrafik alımının yapıldığı gözönünde tutulmalıdır. Bu,
gerçekten büyük ve çığır açan bir çalışmadır.

Rus  topoğraflan,  alıma  paralel  ve  bundan  bağımsız  olarak,
Bulgar arazisinde ilk triyangülasyonu geliştirmişlerdir. Rus triyangü-
lasyonu, nirengi noktaları teodolit ile saptanmış 22 zincirden oluş-
maktadır. Bu nirengide 1274 nokta ile uzunlukları 3 — 6 km, ince-
likleri 1 : 86 000-1.136 000 arasında değişen 6 baz bulunmaktadır.
Açı ölçüsü, inceliği 10 saniye olan bir teodolit ile yapılmıştır.

1878'de kurtarılan Bulgaristan'ın çözülecek büyük problemleri
vardı :

Yol  ve demiryollarının inşası,  arazinin düzenlenmesi,  serbest
kalan  parsellerin  dağıtımı,  endüstrinin  (özellikle  tarım  ürünlerini
işleyecek  endüstri)  kurulması,  teknisyenlerin  eğitimi  vb  konular
jeodezik ölçümleri gerektiriyordu.

Genç Bulgar ordusu, başlangıçta 1 :42 000 ve 1 : 126 000 öl-
çekli  Rus  haritalarını  kullandı.  İlk  Bulgar  topoğrafik  haritasının
yapımına 1897 yılında geçildi. Bu sırada 1 : 105 000 ölçekli orijinal
Rus haritalarının fotokopilerinden yararlanıldı. 1 : 105 000 ölçekli
haritalar, 1 : 40 000 e büyütüldü ve gereken şekle sokuldu. Gereken
şekilden anlaşılması icap eden, Rus uzunluk birimi Sashen'in met-
reye çevrilmesi, Rus isimleri yerine Bulgar isimlerinin yazılması,
bazı düzeltme ve bütünlemelerdir.

Daha sonra, yeni şekle sokulan haritalardan da yararlanılarak,
beş rekli 1 : 50 000 ölçekli haritanın yapımına başlandı. 1912-1913
ve 1915-1918 savaşları  bu çalışmaları  aksattığı  için,  harita Bulgar
arazisinin ancak bir kısmını göstermektedir.

Bulgar  jeodezik  çalışmalarında  gelişme  devresinin,  Birinci
Dünya Savaşından (1915-1918) sonra başladığı söylenebilir. Yeniden
organize edilen Coğrafya Enstitüsü, modern bir devlet triyangülas-
yonu ve nivelmanı ile 1 : 25 000'lik topoğrafik alımla görevlendi.

Birinci  derece triyangülasyon için 74,  ikinci  derece için 230
nokta saptandı. Açı ölçmeleri, Schreiber yöntemi ve 0.1 saniye ince-
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ligindeki teodolit ile yapıldı. Invar telleri ile 4 baz ölçüldü ve bu öl-
çülerde 1 : 2 500 000-1 : 4 400 000 incelik elde edildi. Astronomik
ölçüler  de  yapıldı.  Birinci  derece  triyangülasyonun  dengelemesi,
Boltz yöntemine göre yapıldı. Bu esnada 159 koşul denklemi çözül-
dü. Referans Elipsoidi olarak Hayford Elipsoidi kullanıldı. Ölçeğin
büyük olması nedeniyle, Gauss-Krüger projeksiyonu, başlangıç Me-
ridyenleri Greenwich'e göre 21°, 24°, ve 27° olan üç dilime göre
alındı.  Bütün Bulgaristan'ı  kaplayan üçüncü derece triyangülasyo-
nunda kenar uzuklukları 4 - 6 km olarak alındı. Devlet triyangülas-
yonunun bütün noktaları, uzun süre dayanmaları için, sağlam ola-
rak işaretlendi.  Devlet  Coğrafya Enstitüsü,  üç dereceye ayrılmış
olan Bulgar nivelmanmı  da bitirecektir. Birinci derece nivelmanda
poligonların uzunluğu, yuvarlak olarak 500 ıkm, ikinci derecelerin
250 km ve üçüncü derece poligonların ise 80-100 ,km dir. Nivelman
noktalarının uzaklıkları 1-1,5 kindir.

Devlet  Coğrafya  Enstitüsü,  Devlet  triyangülasyonu  ve  nivel-
manım tesisi etmekle çığır açan jeodezik bir faaliyet göstermiş bu-
lunmaktadır.  Triyangülasyon ve nivelmanm inceliği  ve modernliği
bakımından Bulgaristan, ileri ülkeler arasına girmektedir.

Triyangülasyon çalışmalarının gelişmesi üzerine Devlet Coğrafya
Enstitüsü,  Bulgaristan'ın  1  :  25  000  ölçekli  yeni  topoğrafik  ha-
ritasının alımına başladı. Bu alımda en modern ve doğru rnetod-
lar - yersel ve hava fotogrametrisi - kullanıldı. Böylelikle doğru, in-
ce, ayrıntılı, estetik olarak tertiplenmiş ve Avrupa ülkelerinin en
iyi haritalarının hiç birinden geri olmayan 1 : 25 000 ölçekli topoğ-
rafik harita oluştu. Bu harita yalnız ordunun değil, ıbülün iktisadi
ve teknik kuruluşların ihtiyacını  karşılamaktadır.  Bu, Devlet  Coğ-
rafya Enstitüsünün ikinci önemli eseridir.

Bulgaristan'ın büyük ölçekli haritasının yapımı için tek mer-
kez sisteminden ayrıldığı,  her  idarenin,  gerekli  ölçmeler  için  özel
jeodezik servisler kurduğu görülür. Bu parçalanmaya rağmen Bul-
garistan'ın .kurtuluşundan 2.  Dünya Savaşının  sonuna  kadar  bazı
başarılar sağlanmıştır.

Önemli  ölçmeler,  mülkü olmayan köylüler ile  Trakya ve Ma-
kedonya'dan gelen göçmenlere toprak dağıtılırken ve taşınmazla-
rın düzenlenmesi için yapılmıştır. Kısmi düzenleme işleri 1921 yı-
lında yapılmıştır. Büyük bölgelerin sistematik olarak düzenlenme-
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sine 1926'da başlanmıştır. Bu işlerde en yoğun çalışmalar 30'lu yıl-
lara rastlar. Düzenleme amacı ile ölçülen toplam alan 200 000 hek-
tarı geçmekte idi.

Şehir ve köylerimizin inşasına, enfrastraktürünün şekillenme-
sine  özel  bir  dikkat  gösterilmekte  idi.  Kurtuluştan  hemen  sonra
yabancı  mühendisler -Rus,  Çek, Avusturyalı ve Alman- birçok şe-
hirlerin alımını  ve bölge planlarını  yaptılar. Şehirlerin alımı  daha
sonra şehirlerdeki idarelere devredildi. Uzmanların azlığı bu çalış-
maları uzun süre frenlemiştir.

Yüzyıl başlarında, köy planlarını yapma amacı ile, Devlet jeo-
dezi daireleri köy alımı  işlerini yüklendiler. Bulgar haritacıları bu
sıralarda, tipik bir Bulgar kuruluşu olan, alım ve planlama yapa-
cak Sendikal  İl  Bürolarmı  kurmayı  düşündüler.  Bu bürolar saye-
sinde bir çok köyün alımı ve bölge planlaması gerçekleştirilmiştir.
1933 yılında Devlet; alım, planlama ve nivehnan için kurulan il ça-
lışma merkezleri ile bu işleri tamamen üzerine aldı.

Demiryollarının inşası, su işlerinin rasyonel ve doğru yürütül-
mesi,  ormanlardan en uygun şekilde yararlanma amaçları  ile de
pek çok ölçümler yapılmıştır.

Personel  ihtiyacını  karşılayabilmek  için  1909'da  bir  meslek
okulu açıldı. Bu okul daha sonra gelişerek, gerekli sayıda ölçmeci
ve inşaatçının yetiştirildiği Tüksek Teknik Okuluna dönüştü.

Bunun  dışında  Devlet  Coğrafya  Enstitüsü,  yabancı  ülkelerde
yetişen az sayıda mühendisin yönettiği, bir veya iki yıl süreli, peri-
yodik, özel kartoğrafya, topografya ve jeodezi ıkursları açtı. Devlet
Coğrafya Enstitüsü, bu kurslarda yetişen bilgili teknisyenler saye-
sinde  büyük triyangülasyon,  nivehnan  ve  topoğrafik  alım işlerini
başarabilmiştir. Jeodezik işlerin gelişmesinde, 1942 yılında Sofya'"
da açılan ve başlangıçta iki meslek dalı -İnşaat ve Jeodezi- ile ku-
rulan ilk Yüksek Teknik Okulu önemli rol oynamıştır. Bu okul,
kısa süre içinde, mühendis personeli yetiştiren bir eğitim ve bilim-
sel araştırmalar merkezi olarak gelişti.

9 Eylül 1944 tarihindeki devrim ile başlayan Bulgar tarihindeki
yeni dönem ve ekonominin sosyalist temellere oturtulması, jeodezik
işlerin  düzenlenmesi,  planlaması  ve  koordinasyonunu  sağladı.
Sosyalizme geçiş ile ekonomik dallardaki jeodezik kurumlar ye-
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niden organize edildiler. Yerleşen ibu sistem, jeodezi, fotogrametri,
kartografi ve 'kadastronun gelişmesini sağladı.

Bazı  belgeler ile jeodezik alandaki köklü değişiklikler düzen-
lendi. Bundan sonra jeodezik; çalışmalar, yeni düzenlemeler, yüksek
randımanlı  teknoloji  ve  teknik  araçlar  ile  yürütülecekti.  1948'de
jeodezik  çalışmalar  tamamen devletleştirildi.  Bunun için  eski  Ba-
yındırlık  Bakanlığında  Jeodezik  Ölçmeler  Özel  Organizasyonu
(JÖÖO) ıkuruldu. Bu organizasyon çeşitli işler görecekti.

(JÖÖO) nun kuruluşu, ölçme işlerinin yeniden organize edil-
mesi ve Bulgar ekonomisinin gelişmesi ile bağlantılı  olması  bakı-
mından,  ilk adımı  teşkil  eder.  (JÖÖO)'ndaki jeodezik çalışmalar,
genel  Devlet  ekonomisi  karakterinde  olup  teknik  personelin  ve
aletlerin tam olarak kullanımına imkan vermiştir.

1950'de Tarım Bakanlığında, yeni .kurulmuş bulunan Tarımsal
Üretim Kooperatiflerinin (TÜK) plan, harita ve aplikasyon işlerini
sağlamakla görevli «Semustroi» adlı  yeni bir jeodezik organizas-
yon meydana getirildi.

Jeodezi  ve  ıkartoğrafya'daki  geniş  Sovyet  tecrübelerinden  ya-
rarlanmak sureti ile, 1951'de bir (kararname ile Jeodezi ve Kartog-
rafya Genel Müdürlüğü (JRGM) kuruldu. (JKGM) Bakanlar Kuru-
luna doğrudan doğruya bağlı  olup bütün jeodezik ve kartografik
işler bunun idaresindedir.

(JKGM) nün görevleri aşağıdadır :

Ülkenin jeodezik ve kartografik olarak araştırılması; ekonomi-
nin büyük ölçekli plan, harita ve bilgilerle desteklenmesi; okulla-
rın, iç ve dış  turizmin ve halkın ihtiyaçlarını  karşılayacak harita,
atlas ve yerkürelerinin yapımı  ve yayını; resmi kuruluşların, orga-
nizasyonların  jeodezik  ve  kartografik  çalışmalarının,  bunları  bir-
leştirmek amacı ile, yönetimi ve denetimi.

Bunların  ve  daha  başka  aktüel  problemlerin  çözümü  için,
JKGM emrinde, fakat çalışmalarında bağımsız beş enstitü ve işlet-
me bulunmaktadır :

Araştırma ve Planlama Enstitüsü -APE- «Geoplanproakt», Kar-
tografik Araştırma   ve Planlama Enstitüsü (KAPE),   Merkezi Ka-

56



dastro Müdürlüğü,   Jeodezi ve Fotogrametri   Araştırma Enstitüsü,
Jeodezik Aletler Bilim ve Üretim İşletmesi.

Bu Enstitü ve işletmeler çalışmalarında, bilimsel araştırmalar
ve 'buluşlar  sonucu elde edilen modern teknik,  yeni organizasyon
şekilleri ve teknoloji kullanmaktadırlar.

Jeodezi  ve  Kartografi  Genel  Müdürlüğü,  1977 yılından  sonra
kadastroyu da içine almış olup (JKGM), ülkedeki bütün jeodezik
ve kartografik çalışmaları  yöneten ve teknisyenlerin yaklaşık ola-
rak yüzde ıkırkını çalıştıran, merkezi bir kuruluştur.

APE «Geoplanproekt» de V, VI, Vll'nci derece nirengi ağları
I, II, III, IV'üncü derece nivelmanlar, büyük ölçekli (1 : 5000,
1 : 10 000) topoğrafik haritalar, bölgelerin ve endüstrinin kadastro
planları, nivelman planları ve düşey planlama planları, yeraltı hat
ve tesislerine ait planlar, ayrıntılı imar planları, inşaat aplikasyon-
ları, yapı deformasyonlarmın gözlenmesi, yersel fotogrametri alım-
ları, ortofoto plan ve haritaları yapılır.

Kartoğrafya APE'si  küçük ölçekli,  coğrafya, tarih,  eğitim,  tu-
rizm ve diğer harita ve atlasların çizim, redaksiyon ve basımı, ka-
bartma haritalar ve yerkürelerin yapımından sorumludur.

Bakanlar Kurulu Kararı ile JKGM'nde oluşturulan bir komis-
yon gerek Bulgaristan gerekse diğer ülkelerdeki coğrafi isimleri, kar-
tografinin ve toplumların ihtiyaçlarına uygun şekilde birleştirmek,
standardize etmek ve doğru yazmakla görevlendirilmiştir.

Ülkenin muhtaç olduğu jeodezik aletler, Jeodezik Aletler Bilim
ve Üretim İşletmesi tarafından imal edilmektedirler. Yakın zaman-
lara kadar ithal edilen, nivelman aletleri, çelik şeritler, prizmalar,
planimetreler,  koordinatograflar,  ölçme  lataları,  çizim  masaları,
pusulalar v.b. yerli olarak imal edilmektedirler. İşletmede jeodezi
ve fotogrametri  aletleri  için bir  de tamir atölyesi bulunmaktadır.
Jeodezi ve Fotogrametri Araştırma Enstitüsü, bilimsel araştırmalar
ile, pratiğe yeni teknoloji ve yeni araçlar kazandırmakta böylelikle
teknik gelişmeye yardımcı olmaktadır.

Merkezi Kadastro Müdürlüğü, bütün ülke arazisine ve yeraltı
ve yerüstü kaynakları  ile  taşınmazlarına ait  grafik  ve yazılı  temel
kadastro bilgilerini toplamak, sergilemek, işlemek ve saklamak ile
yükümlüdür. Ayrıca ekonomiye ait tahminler yapan, planlayan ve
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yöneten merkez organlarının ihtiyaçlarını da karşılar. Modern tek-
noloji  ve teknik araçlar sayesinde kadastro işlerinin 199O'a kadar
bitirilebileceği hesaplanmaktadır.

Son  yıllarda  üretimin  modernleşmesi  ve  otomasyonunda  ö-
nemli  gelişmeler  sağlanmış,  böylelikle  maddi  alanda  ve  yardımcı
personel hususundaki bir  çok zorluklar yenilerek aşağıda sırala-
nan önemli başarılar elde edilmiştir :

Ülke arazisi üzerindeki nokta yoğunluğu max. duruma gelmiş,
böylelikle mühendislik ölçmeleri ile diğer bölge ölçmeleri için ge-
rekli büyük ölçekli topografya harita ve planlarının yapımı olanağı
hasıl olmuştur. Hem jeodezik işler hem de yerkabuğunun bilimsel
olarak bir takım araştırmaları için I,  II  ve IH'üncü derece nivel-
man ağları geliştirilmiş ve yeniden ölçülmüşlerdir.

Yeryüzünün şeklinin geometrik olarak ölçülmesi ve gravitas-
yon alanının belirlenmesi için yeni olanaklar sağlayan jeodezinin
en yeni ve geleceği olan dalı uydu jeodezisinin (Jeodezik amaçlı ya-
pay  uyduların  kullanılması)  temelleri  atıldı.  Ülkede  üç  dereceli
gravimetri ağı kuruldu. Bu ağ ile ayrıntılı jeofizik ve jeodezik araş-
tırmalar yapma olanağı sağlandı.

En önemli başarılardan biri de büyük ölçekli (1 : 5 000) topoğ-
rafik harita ve yüksek dağlık bölgeye ait 1 : 10 000'lik haritaların
meydana getirilmesidir. Bu haritalar, ülkenin çeşitli teknik ve eko-
nomik  ihtiyaçlarının  araştırılıp  projelerinin  yapımını  sağlarlar.
Yerleşim merkezleri, dinlenme yerleri ve endüstri bölgelerinin ye-
niden düzenlenmeleri  ve inşası  için, acele olarak, kadastro ve ni-
velman planları,  düşey planlama planlan, yeraltı  hat ve tesisleri
için jeodezik planlar yapıldı ve imar planlan aplike edildi. Yerle-
şim yerlerinin merkezleri durumundaki hemen bütün şehir ve köy-
lerin planlan yenilendi.  Hükümet  merkezinin yeni kadastro planı
tamamlandı. Yeraltı hatlarına ait plan da yakında bitirilecektir.

1979 yılında Halk Meclisi,  Bulgaristan Halik Cumhuriyeti  Ka-
dastrosunun yenilenmesine ait yasayı çıkardı. Bu yasa, ülke çapında
düşünülen, geleceğin çok önemli teknik ve ekonomik önlemlerinin
temelini  oluşturmaktadır.  Bilimsel olarak hazırlanan önlemler ve
modern tekniğin kullanılması  ile tarımsal olarak yararlanılabi-len
alanlar, ormanlar ve bölgelere ait bütün resmi kadastrolar bir-
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leştirilmîş ve otomasyondan da yararlanılarak, ülkenin enfrastrük-
türleri ile birlikte bütün bölgeleri -ülke suları,  Bulgar hava alanı
dahil- hakkında tam, doğru, objektif bilgiler elde etmek mümkün
olacaktır.

Jeodezi  Kartoğrafya ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yönetme-
likleri  hazırlayıp  yayınlamak,  sembolleri  birleştirmek,  yardımcı
planlar (örnek) hazırlamak sureti ile, jeodezik, kartografik ve ıka-
dasıtral çalışmalar ile bunların kıymetlendirihnelerini tek tip hali-
ne getirmiştir. Bütün belgeler ve örnekler, yalnız 5 enstitü için de-
ğil, ülkedeki bütün jeodezi kurumları için bağlayıcıdır.

Jeodezi Kartografi ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kartog-
rafik bir fonu vardır. Bu fonda, ortak önemi olan ve yeni jeodezik
ve kartografik çalışmalar yapılırken kullanılacak olan bilgiler, ha-
ritalar ve diğer malzeme bulunur.

Genel idare ve adı geçen enstitüler, jeodezik ve kartografik iş-
leri gören, bilim, yönetim ve kontrol personelini de birleştirmiş-
lerdir. Basını dahil, proje, hesap ve şekillendirme süreçlerinin sü-
rekliliği sağlanmıştır.

Bütün modern üretimler için gerekli olan otomasyon ve teknik
gelişmelerin kullanılması için koşullar mevcuttur.

Sosyalist ülkeler ve özellikle bunların jeodezik kurumları  ile
sıkı  bilimsel  ve  teknik  işbirliği  içinde  bulunan  JKGM,  komîeks
programların hazırlanmasına ve genel idare ve ona bağlı enstitüle-
rin çalışmaları ile ilişkili uygulamalı gelişmelere katılmaktadır.

Ekonominin çeşitli  dallan, Bulgar jeodezi ve kartoğrafyasmın
önüne sürekli olarak yeni problemler getirmektedirler. Bu da ge-
nel idare ve onun üretim enstitülerinin, çalışma üretiminin arttırıl-
ması,  coğrafi, jeodezik ve kartografik üretim maliyetinin düşürül-
mesi ve kalitesinin kullanış etkisini arttıracak surette yükseltilmesi
için gerekli önlemler almalarını gerektirmektedir.

Böylelikle  Bulgar  haritacıları,  ülkemizin  ilerlemesi  ve  daima
başarılı sosyalist gelişme göstermesi için paylarına düşeni yapmak-
tadırlar.
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BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ'NDE JEODEZİK TEMEL AĞLAR

Dr. Müh. N. EVTİMOV Dr.
Müh.  I. IOVEV

Çeviri : Doç.   Dr,
Hüseyin   DEMİREL

1877-1878  yıllarındaki  kurtuluş  savaşına  dek  Bulgaristan'da
Jeodezik ölçmeler yok denecek ölçüde azdı. Jeodezik ve astrono-
mik  ölçmeler  ilk  kez  Sovyetler  ölçmecileri  tarafından  1877-1878
kurtuluş savaşından sonra yapıldı. Zor koşullar altında ve kısa bir
zaman  periyodunda  sonuçlandırılan  duyarlığı  yüksek  çok  sayıda
ölçme ve hesaplamalar o zamanki Bulgaristan'da ilk jeodezik alt-
lığı oluşturdu.

Bu süre içerisinde geliştirilen nirengide nokta sayısı, 58O'i ke-
nar uzaklıkları 12-18 km arasında olan II. derece nokta, 637'si  III.
derece nirengi noktası, 57'si 22 nirengi geçkisi oluşturan öteki nok-
talar  olmak üzere toplam 1274 idi.  Çok sayıda astronomik temel
ölçmeler de yapıldı.

Ağ  dengelemesi,  en küçük kareler  yönteminden büyük ölçüde
sapmasına karşm duyarlı bir biçimde gerçekleştirildi.

Rusya nirengisinin verileri (koordinatlar ve nirengi noktaları-
nın yükseklikleri), yeni kurulmuş  olan Bulgaristan'a karşılıksız ve-
rildi ve bu değerler uzun süre ülkede bütün jeodezik ve kartografik
çalışmalar için temel oldu.

XX. yüzyılın başlarında ve özellikle Birinci Dünya Savaşından
sonra ülkenin ekonomik gelişmesi, yeni bir jeodezik altlığın ve bü-
yük ölçekli  yeni bir  topoğrafik  haritanın oluşturulmasını  zorunlu
kıldı. Bu ödev, 1919 yılında, bağımsız bir kurum niteliğine kavuş-
turulan Devlet Coğrafya Enstitüsü'ne verildi.

Projenin yapımına 192O'de başlandı. 1931'de I,  II  ve  III.  de-
rece  noktalara,  bazlara  ve  astronomik  belirlemelere  ilişkin  kesin
ölçmeler   tamamlandı ve I.   derece nirengi ağının   dengelemesine
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geçildi. Böylece 1932'de kesin nokta koordinatları elde edildi. Bun*
dan sonra (1941-1943 periyodunda) Dobruca bölgesi için I ve  II.
derece ağın oluşturulması yönünde ek çalışmalar yapıldı.

I. derece ülke nirengi ağı, 95 noktalı  bir üçgen ağı 'biçiminde
kurulmuştur. Kenar uzaklıkları yaklaşık 45 km'dir. Schreiber yön-
temine göre ölçülen yatay açılarda bir doğrultu ölçüsünün ağırlığı
24 (25, 28) dir. Açılar, büyük ölçüde duyarlığı 1 saniye olan Hildeb-
rand  teodolitleriyle  ölçülmüş,  birkaç  noktada  «Bamberg»  ve
«Wild-T-3» aletleri .kullanılmıştır. Ölçülen bir açının bütün ağ için
hesaplanmış karesel ortalama hatası ±0.50 saniyedir.

Nirengi ağının doğrusal ölçeği Sofia, Lom, Jamıbol ve Russe'de
ölçülen  dört  baz  yardımıyla  belirlenmiştir.  Bazların  uzunluğu
6.5-13.4 im ve bağıl hataları 1/3 000 000-1/4 000000 arasında de-
ğişmektedir.

Açı ve kenar ölçüleriyle birlikte 18 noktada «Wild-T-3» teodo-
litleri  yardımıyla  astronomik  gözlemler  de  yapılmıştır.  Enlemler
±0.2-0.3 saniye ve boylamlar ±0.3-0.4 saniye arasında değişen ka-
resel ortalama hatalar ile belirlenmiştir.

I. derece nirengi   ağının dengelenmesi, Hayford   Elipsoidi yü
zeyinde Boltz   yöntemine göre   yapılmış ve dengeleme   sonucunda
açı ortalama hatası ±0.43 saniye bulunmuştur.

II. derece nirengi, I. derece nirengi ağının noktalan arasında
kesiksiz ibir ağ biçiminde oluşturulmuştur. I. derece noktalar sey
rek   olduğundan II. derece   noktalar, sadece   bunlar için   hareket
noktası olarak   kullanılan I. derece noktalar   yardımıyla belirlen
miştir. Kenarların ortalama uzaklıkları 25-30 km arasındadır. Nok
talarda   gözlemler, Schreiber   yöntemine göre   P = 12 (14, 15, 16)
doğrultu duyarlığı ile yapılmıştır. Ölçülen bir açının karesel orta
lama hatası yaklaşık ±0.80 saniyedir.

II.  derece nirengi ağı dolaylı ölçülere göre dengelenmiştir. Ni-
rengi noktaları  graplandırılmış,  I.  derece noktalar hareket nokta-
ları olarak alınmış ve her bir grup bağımsız dengelenmiştir.

I ve  II.  derece nirengi noktalan iki yeraltı ve bir yerüstü işa-
retiyle belirlenmiştir.
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I ve  II.  derece nirengi noktalarından sonra topoğrafik alımlar
için 1932-1942 yılları arasında bütün ülkede  III. derece sıklaştırma
ağı oluşturulmuştur. Bu ağ, ıkenar uzaklığı hem de açı ölçüsü du-
yarlığı 'bakımından homojen bir yapıda değildir. Bu nedenle ve ay-
rıca zamanın hesaplama tekniğindeki sıınırlı olanaklar açısından
ağ üç alt sınıfa bölündü. Bu noktalar, özel olarak biçimlendirilmiş
ve yerinde dökülmüş beton bir taş; iki yeraltı ve bir yerüstü işare-
tiyle belirlenmiştir. Açılar, duyarlı «Wild-T-3» teodolitleriyle 6, 4
ve 3 silsile olarak ölçülmüştür. Bir açı ölçüsünün karesel ortalama
hatası için ağın değişik kesitlerinden üçgen kapanmaları yardımıyla
hesaplanmış değerler ±1.5-3.5 saniye arasında değişmektedir.

Ağın dengelenmesi, kurala uygun olarak noktaların tek tek ve
bazan  ikişerli  ya da  daha  çok  sayıda gruplar  içinde  belirlenmesi
biçiminde gerçekleştirilmiştir.  Bu durum  III.  derece ağın ayrıta
çok sayıda alt sınıflara bölünmesine neden olmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar, 1920-1944 yıllarında kurulan ülke ni-
rengi ağının bir dizi yarar sağladığım ve o zaman için yüksek bir
duyarlığa sahip olduğunu göstermektedir. Bazı zayıf yanlarına kar-
şın bu ağ -ülkenin büyük ölçekli haritasının yapımında ve önemli
birkaç ekonomik ödevin çözümünde altlık olarak- asıl amacını ye-
rine getirmiştir.

9 Eylül 1944'te Bulgaristan'da gerçekleştirilen sosyalist  dev-
rim, toplumsal ve ekonomik hayatımızın bütün alanlarında yeni
bir çağ açtı.  Sosyalist yapının gelişmesi,  ülkemizin topoğrafik-jeo-
dezik ve kartografik güvenliği açısından yeni gereksinmeler getirdi.
İleri  düzeyde gereksinmeler,  o  zamana dek oluşturulan  jeodezik
ağlar bakımından da ortaya çıktı. Bunların iyileştirilmesi ve geliş-
tirilmesi yönünde yeni bir süreç başladı.

I. derece nirengi ağı, yeni kabul edilen Krassowski Referans
Elipsoidi'ne aktarıldı. Bu işlem, semt ve boylam belirlemelerinde
yeni bir yönlendirmeyi, geometrik yapıda bazı düzeltmeleri ve baz
ağlarında yeni açı ölçmelerini zorunlu kıldı. Üçgen kapanmalarının
karesel   ortalama hatası   yaklaşık ±0.5   saniye büyüklüğüne   dü
şürüldü.

II. derece nirenginin geometrik yapısında bir dizi düzeltme ya
pıldı. Bu nedenle ağdaki nokta sayısı 18 kadar çoğaldı. Kenar or-
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talama uzaklıkları  25-30  km arasında  kalıyordu.  Dobruca  'bölgesi
yaklaşık 15 km kenar uzaklığı ile özel bir durum yaratıyordu. Açı
ölçülerinin büyük bir bölümü kontrol edildi ve yenilendi. Öncekin-
den farklı olarak ağın yeniden dengelenmesi, yaklaşık 60-80 nok-
talı dört temel grupta ele alındı. Gruplar arasında belli bir çakış-
ma öngörüldü. Böylece ağda daha iyi bir homojenlik ve daha yük-
sek  bir  duyarlık  sağlandı.  Bir  açının  karesel  ortalama  hatası
±0.80-0.90 saniye 'arasında değişiyordu.

III. derece ağda çok sayıda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni
ve daha iyi bir tasarımla hemen hemen nirengi noktalarının yarı-
sında ölçüler yenilendi. Yeni bir dengeleme sonucunda önceki  III.
derece ağdan III ve IV. derece nirengi ağları oluşturuldu. Bu ağların
dengelenmesi  20-25  noktalı  gruplar  halinde  yapıldı.  Bütün  ülke
düzeyinde genelleştirilmiş  olarak Ferrero'ya göre hesaplanan bir
açı  ölçüsünün karesel ortalama hatası  III.  derece ağ için yaklaşık
±1.8 "ve IV. derece ağ için ± 2.4"dir.

Ülke nirengi ağlarının iyileştirilmesine ilişkin başka önlemler,
her  şeyden  önce  I  ve  II.  derece  nirengi  noktalarının  duyarlığını
artırma yönünde oldu. Çalışmalar, söz konusu ağlarda ölçülen ele-
manların duyarlıklarında bir yaklaşım sağlama, özellikle  II.  derece
ağda daha yüksek duyarlığa ulaşma noktasında yoğunlaşmaktadır.
Uzun süreli  bu programın gerçekleşmesi  yakındır.  Yüksek duyar-
lıkta yeniden semt belirlendi. Bunun için düşey doğrultuda yıldız-
ların  gözlenmesi  yöntemi  kullanıldı.  Ölçmeler  «Wild-T-4»  aletiyle
yapıldı.  Ağlarda  çok  sayıda  nokta  astronomik  olarak  belirlendi.
Başlangıç  noktasının  boylamı  yeniden  hesaplandı.  Geoidin  bağıl
yükseklik farkları ve referans elipsoidine göre I. ve  II.  derece ağ-
ların bütün noktalarında 'bağıl çekül sapmaları elde edildi.

Ağlarda çok sayıda kenar optik uzaklıkölçerler ile ölçülmüş-
tür.  Bu  ölçülerin  duyarlığı  1/350  000-1/500  000  arasında  değiş-
mektedir. Ayrıntılı bir çözümleme sonucunda ağm doğrusal ölçeği-
nin uzaklığa göre yaklaşık 1/100 000 oranında küçüldüğü saptandı.

Her iki ağın duyarlığını daha da artırmak için uydu gözlemle-
rine dayanan bilimsel ve pratik çalışmalar yapılmaktadır. Bütün
bu çalışmalar   sonucunda ve ölçülen elemanların   bağıl ağırlıkları
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kesin  olarak  göz  önünde  bulundurularak  I  ve  II.  derece  ağların
birlikte dengelenmesinden sonra Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin
astro-jeodezik ağını gösteren nitelikli jeodezik yapı elde edilecektir.

Yüksekliklerin temelini ülke nivelman ağları  oluşturmaktadır.
Bu konudaki gelişmeler 1920 yılında Devlet Coğrafya Enstitüsü'nce
başlatıldı ve  II. dereceden bir ağ yapısı ortaya kondu. Çok sonra-
ları III. dereceden bir dolgu ağı oluşturuldu.

Sonradan  IV.  derece ile tamamlanan toplam 14 poligonluk ağ
biçiminde I. derece nivelmanm uzunluğu yaklaşık 4500 km'yi buldu
ve  yaklaşık  10  yılda  bitirildi.  1930-1950  yılları  arasında  kurulan
yaklaşık 8-9000 km uzunluğundaki  II.  derece poligonlar ile sıklaş-
tırıldı. I. derece poligonların küçük bir bölümü «Starke» aletleriyle,
asıl  bölümü  ve  II.  derece  bütün  poligonlar  duyarlığı  yüksek
«Zeiss» nivelman aletleriyle ölçüldü. Her iki ağda aynı ölçme yön-
temi kullanıldı  ve yaklaşık ± 0,85 mm/km büyüklüğünde bir ka-
resel ortalama hata elde edildi.

Gerçekte  ağlardaki  sınıf  ayrımı,  sadece  yapım çalışmalarının
sürekliliği, yükseklik noktalarının sağlamlaştırılması ve sıklığı yar-
dımıyla belirlenmektedir. I. derece ağ göreli bir yönteme göre den-
gelenmiştir. Basit ya da kapalı  II.  derece poligonları içermektedir.
Yükseklik farklarına ortometrik düzeltmeler getirilmiştir. Referans
yüzeyi olarak Varna'daki bir pegel istasyonu ve Burgaz şehrindeki
kontrol istasyonu ile belirlenen Karadeniz'in yüzeyi alınmıştır.

9 Eylül 1944 tarihinden sonra yeni istekler, artık eskimiş olan
ülke nivelman ağı için de öngörüldü. 1953-1958 yılları arasında yeni
bir tasarıma gidildi ve 550-600 km ortalama uzunluklu 8 poligondan
oluşan  birinci  sınıf  nivelman  ağı  tümden  yenilendi.  Başlangıç
yüzeyi olarak «Baltık Yükseklik Sistemi»ndeki Rronstadt Pegeli'nin
sıfırı  alındı.  Nîvo  yüzeylerinin  paralel  olmaması  nedeniyle
yükseklik  farklarına,  M.C.  Molodenski'nin  teorisine  uygun
düzeltmeler  getirilmesi,  yükseklik  farklarının  yeniden  belirlenme-
sinde çok önemli bir aşamadır. Böylece sıfır yüzeyi değişti ve orto-
metrik yüksekliklerden normal yüksekliklere geçildi.

Önemsiz sayıda yeni bağlantılar ve ölçme gereçlerinin yenilen-
mesiyle II. derece ağ, normal yükseklikler teorisine uygun olarak

64



I. derece nivelmana bağlandı. 1958-1962 yıllan arasında II. derece
ağ sıklaştırılarak ıkomşu yükseklik noktaları arasındaki uzaklıklar
ortalama 1.5 knı'ye düşürülmüş, böylece III. derece nivelman oluş-
turulmuştur.  Bu noktaların  sayısı  yaklaşık  5200'dir.  Ulaşılan  du-
yarlık ± 4 mm/km dir. Ülkemizin büyüklüğü düşünülünce, bilgili
Bulgar ölçmeciler tarafından gerçekleştirilen bu işin kapsam bakı-
mından çok büyük bir çalışma olduğu görülür. Nivelman noktala-
rının kalıcılığını sağlamak için yeterli derecede etkili önlem alına-
mamaktadır. Noktaların büyük bir bölümü şimdiden yok olmuş-
tur. Ülke nivelman ağlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde
daha sonraki periyod sadece bilimsel değil,  yer kabuğunun düşey
hareketlerinin  incelenmesine  ilişkin  bir  dizi  bilimsel  ödevin  çö-
zümünü  de  içermektedir.  I  ve  II.  derece  nivelmanm  yinelenmesi
sonucunda ağların yapısında değişimler olduğu saptandı. Ülkemizde
ağları  .kontrol  etmek  ve  yer  kabuğunun  düşey hareketlerini  araş-
tırmak için kullanılan I. dereceden 105 ve  II.  dereceden yaklaşık
190 nivelman noktasının yorumu, çok önemli bir aşamayı oluştur-
maktadır. Yeni nîvelman geçicileri genel olarak eski poligonları iz-
lemekte ve var olan nivelman noktalarını içermektedir. Buna kar-
şın büyük karayolu, demiryolu ve yapı işleri çok sayıda yeni geç-
kinin ve nivelman noktasının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.
Ölçmeler,  Demokratik  Alman  VEB  «Carl-Zeiss»,  duyarlığı  yüksek
kompansatörlü  Ni-002  aletleriyle  yapılmaktadır.  İnvar  miraların
peryodik  olarak  karşılaştırılmasında  modern  yöntemler  uygulan-
maktadır.  Yüksekliklerin  karesel  ortalama  hatası  ±  0.55  -  0.80
mm/km arasında değişmektedir.

Ülke nivelman ağlarının iyileştirilmesi ve yaşatılmasına yönelik
uzun süreli programımız çerçevesinde şimdi asıl uğraşımız, araştır-
maların yapıldığı, en yeni ölçme ve veri değerlendirme yöntemleri-
nin  uygulandığı  ve  nivelman  ölçülerinin  belli  bir  periyoda indir-
gendiği  birkaç I. derecede poligonu içeren ağın büyük bir  bölü-
münde toplanmaktadır.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nin ülke jeodezi  ağları  büyük
bir ulusıal kazançtır. Bu ağlar, ülke ve bölge ikapsamında hem eko-
nomi hem de çok sayıda bilimsel araştırma doğrultusunda etkili bir
biçimde kullanılmaktadır.
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BULGARİSTAN'DA MÜHENDİSLİK JEODEZİSİ (ÖLÇMELERİ)

Dr. Müh. G. Mitev, Y. Müh. D. DÎMİTROV

Çeviri Doç. Dr.
M. Tamer ÜNAL

GENEL DURUM
Mühendislik jeodezisinin anlamı  çeşitli  ülkelerde her  zaman

aynı değildir. Mühendislik hizmetlerine bağlı olarak jeodezik işle-
rin bütününün aynı zamanda farklı  ifadeleri görülmekte ve kulla-
nılmaktadır.  Bu nedenle  tanımının yapılması  gereklidir.  Bu arada
içerik, Bulgaristan'da esas alındığı şekilde yansıtılacaktır.

Mühendislik jeodezisi, doğa ve diğer koşulların ortaya çıkarıl-
masıyla projelendirme, inşaat, montaj ve binalar, mühendislik ya-
pıları, sanayi tesisleri, su yapıları ve yeni yerleşme gibi mühendislik
çalışmaları sonucu ortaya çıkan işletmeler ile ilgili olarak jeodezik
çalışmaları içerir.

Genel olarak mühendislik jeodezisi aşağıdaki problemleri çö-
zer :

—' Projelendirme,  haritalar,  planlar,  profiller,  koordinatlar
v.b. gibi jeodezik veriler için gerekli malzemelerin hazırlanması,

—Açı ağlarının,   kenar ağlarının, yerleşme   bölgelerinin, yol
eksenlerinin sanayi işletmelerinin ve diğer objelerin inşaası
iama-
cıyla gerekli poligon ağlarının tesisi için jeodezik dayanak
ağları
nın projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
—Projelerin jeodezik kısımlarının işlenmesi : Genel planlar,
düşey planlar, aplikasyon v.b. projeler,
—Objelerin esası eksenlerinin aplikasyonu,
—■  Objenin tümünün ve tek tek kısımlarının projelendirilmiş

geometrisinin aplikasyonu, makinaların montajı için ölçümlerin in-
şaat ve montaj sırasında kontrol ve aplikasyonu,

— Tek tek elemanların ve objelerin projeden olan sapmaları
nın saptanması,
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—İnşa edilmiş   objenin ve bütününün ve   hat kadastrosunun
mevcut planlarının işlenmesi,
—İnşaat   ve işletme sırasında   objelerdeki deformasyonların
araştırılması.
Bulgaristan'da  mühendislik  jeodezisinin  gelişimi,  Sovyet  Rus-

ya'nın her türlü yardımlarına dayanarak ülkemizin endüstrileşmesi
başladığında,  diğer  bir  deyişle  9.9.1944'deki  devrimden  sonra  ol-
muştur.

Mühendislik jeodezisi  alanına giren çalışmalar  tamamiyle bir
devlet işidir.

ORGANİZASYON
Bulgaristan'daki inşaat ve montaj işlerinin organizasyonu üç

ana grubu içerir : Yatırım (plasman), projelendirme, inşaat. Bu or-
ganizasyon  mühendislik  jeodezisi  olarak  idrak  olunur.  Grublann
kısımlarında bu amaç için jeodezik birimler oluşturulur.

Yatırım müdürlüğünün veya yatırım inşaasmm tek tek kısım-
larındaki resmi jeodezik dairelerin ana görevleri jeodezik projeleri
gerçekleştirmek, bunları kontrol etmek, montaj ve inşaat sırasında
iaplikasyon  yapmak,  inşa  edilmiş  objelerin  mevcut  planlarını  iş-
lemektir.

Jeodezik çalışmaların içeriğine ve karakterine uygun olarak
tek tek bakanlıkların (Enerji,  Trafik,  Metalürji  v.b.) proje organi-
zasyonlarında jeodezik kısımlar, gruplar oluşturulmuştur veya kar-
ma grupların toplantılarına diğer uzmanların yanında haritacılar
da  katılırlar.  Bunların görevleri  gerekli  jeodezik  malzemeleri  ve
proje  verilerini  ortaya koymak ve  projelerin  jeodezik  kısımlarını
işlemektir.

İnşaat ve montaj müdürlüklerinin ortak gruplarında 1-5 kişi-
den oluşan ve montaj sırasında hertürlü jeodezik çalışmaları ya-
pan jeodezi ekipleri vardır.

Son zamanlarda yatırım, projelendirme ve inşaat işlerinin tü-
münü yürüten karma mühendislik organizasyonları  da oluşmuş-
tur, ki bunlara haritacılar da dahildir.

Şehir ve kasabaların resmi jeodezi daireleri aynı zamanda in-
şaat işleri ve şehircilikle ilgili olarak jeodezik çalışmalar da yapar.
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Mühendislik jeodezisi alanı içinde jeodezi!: çalışmaların meto-
dik yönetimi  İnşaat  ve Mimarlık Bakanlığı  içindeki  Jeodezi,  Kar-
toğrafya ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Bakanlıktaki  «Geoplanproekt»  enstitüsü,  inşaat  işleriyle  (da-
yanak ağları, alım, planlar...), inşaat ağlarının korunmasıyla, mev-
cut planların işlenmesiyle önemli derecede ilgili olarak mühendis-
lik jeodezisi alanında jeodezik çalışmalar yapar-

Çalışma  sürecinde  özellikle  baraj  defornıasyonlarmın  araştı-
rılması için Ulusal Tarmı-Sanayi Kompleksi'nde olduğu gibi Enerji
Bakanlığı'nda diğer uzmanların yanında haritacılar da çalışırlar.

YÖNTEMLER, TEKNOLOJİ ARAÇLAR ve ALETLER

Mühendislik  jeodezisinin  geniş  alanda  kullanımının  başlangı-
cında  yararlanılan  yöntemler  ve  teknikler  esas  itibariyle  Sovyet
Rusya'nın  mühendislik  jeodezisinden  ialmmış,  daha  sonra  bunlar
mevcut özel koşullara uygun olarak Bulgaristan'da geliştirilmiştir.

Özellikle sanayi işletmelerinin, yeni yerleşim bölgelerinin, hava
alanlarının yapımında inşaat  ağları  geniş  bir  uygulama alanı  bul-
muştur.  Bu, kenarları  genellikle 100 m olan üçgen veya dörtgen-
lerden oluşan bir ağdır ve köşe noktaları arazide sabitleştirilir, aynı
zamanda  bunlar  yerel  koordinat  ve  yükseklik  sisteminin  nokta-
larıdır. Bunun içerisinde tüm projelendirme ve objenin koordinat-
landırılması,  aplikasyonu,  alımı  ve  objenin  inşa  edilmiş  kısmının
planlarının işlenmesi yapılır. Aplikasyon ve alım genel olarak dik
ve kutupsal koordinat sistemine göre yürütülür. Yüksek objelerde
tek  tek  katların jeodezik  noktaları  düşey doğrultuda  taşınır.  Bu
amaçla  ayrı  tek tek ve çok noktaların laser  ile  düşeylenmesinde
Bulgar Laser Âleti kullanılır.

Jeodezik aletlerin büyük bir kısmı  Doğu Almanya'nın Carl-Ze-
iss-Jena  firmasmdandır.  Şu  sıralar  diğer  firmaların  elektronik
uzaklık ölçer ve elektronik takeometreleri de kullanılmaktadır.

Alım, aplikasyon ve kontrol için modern teknolojinin kullanı-
mına olanak sağlayan özel araç ve gereçlerden de yararlanılmakta-
dır.
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YÖNETMELİKLER ve KAYNAKÇA
Mühendislik jeodezisi içindeki jeodezide işler, inşaat ve montaj

işlerinin 'bütünü içinde düzenlenmiştir. Burada temel doküman Ya-
tırım  Yapılan  Yönetmeliği  (sistematik  yenilemenin  sonuncusu
1982'de) ve buna bağlı ek genelgelerdir.

Ayrıca birkaç kararname, kanuni düzenlemeler, kararlar, tali-
matlar, teknik koşullar, teknik normlar yürürlüktedir.

İnşaat  ve  Montaj  İşlerinin  Yapılması  ve  Kabulü  Yönetmeliği
önemli  bir  dokümandır  ve peryodik olarak yenilenir  (sonuncusu-
Sofya Teknik Basımevi 1977).

Bir dizi Bulgar ve uluslararası standartlar da (Karşılıklı Eko-
nomik Yardım ve Uluslararası  Standartlaşma Organizasyonu Kon-
seyi) önemlidir.

Özellikle mühendislik  jeodezisi  alanında tüm işlemleri  düzen-
leyen  Jeodezik  Daireler  İçin  Yönetmelik  önemli  bir  dokümandır
(Bulgar Resmi Gazetesi 14/19, 11-1980).

Bunlar  dışında  deformasyonlarm araştırılması,  inşaat  ağları,
düşev planlar için Jeodezi, Kartoğrafya ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünce yayımlanan direktifler, harita işaretleri de önemlidir. Bir
dizi el kitabı ve alet ıkullanım kitabı da yayımlanmıştır.

EĞİTİM ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Mühendislik jeodezisi alanındaki yüksek öğretim, Mimarlık ve

İnşaat Teknik Yüksek Okulu Enstitüsünün (MİTYO) Jeodezi Fakül-
tesinde yapılır.

Mimarlık ve İnşaat Teknik Yüksek Okulu Enstitüsünde İnşaat
Mühendisliği  Bölümü öğrencileri  ile meslek okullarındaki (Tekni-
kum) öğrenciler de mühendislik jeodezisi öğrenirler.

Mühendislik jeodezisi alanındaki bilimsel araştırma faaliyetleri
bir noktada toplanmamıştır.  Benzer araştırmalar Bulgar Bilimsel
Akademisinde,  MİTYO'da,  Jeodezi  ve  Fotogrametri  Bilimsel
Araştırma Enstitüsünde, Maden ve Jeoloji Yüksek Enstitülerinde
de yapılmaktadır.

40 yıllık süreç içinde mühendislik jeodezisi  her yönden geliş-
tirilmiştir. Bu alanda çalışan haritacılar, ülkemizin sanayi potansi-
yelinin inşaasmda hizmet  etmekte ve Yakın Doğu ile  Afrika'nın
birçok ülkesinde başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar.
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BULGARİSTAN'DA KADASTRO

Y. STAIÂNOV, TZ. MAKCHOöTOV

Oevîrî : Dr.
Haldun ÖZEN

Bulgaristan'da  kadastro  tarihi  ilk  kadastro  yasasının  kabul
edildiği 1880'de -bu yasa 1905, 1908, 1941 ve 1979'da değiştirilmiş-
tir- başlar. Başlangıçta, kadastral çalışma vergilendirme amacıyla
bilgi toplamadan ibaretti;  daha sonra sadece üretken arazi  ve ta-
şınmazlar hakkında veri toplamayı kapsayacak şekilde genişletildi.

Kadastral çalışmanın diğer bir konusu bu durumun doğurduğu
şu noksanlıklardır: Eşgüdüm ve tekdüze yöntem eksikliği  ve elde
edilen bilgilerin yetersizliği.

Son yıllarda arazi,  .taşınmaz ve çevrenin yeniden ihyasına ve
korunmasına ilişkin sorunlara duyulan genel ilgi büyümüştür. Bu;
yapılanmış arazilerde, kırsal alanda, dinlenme ve tatil bölgelerinde
kadastral haritalamanm önemini artırmıştır.

Bu hızlı  ekonomik gelişmeden başka, geliştirilmiş  arazi kulla-
nımı ve kent planlama, sosyal yönetimin ve planlamanın büyük et-
kisi genelde   çağdaş bir çok amaçlı   kadastroya gereksinmektedir.

Bu nedenle, çok amaçlı ulusal kadastro için teknik nitelikli
bir çalışma projesi hazırlandı ve 1979'da Bulgaristan Halk Cumhu-
riyeti Çok Amaçlı Kadastro Yasası kabul edildi.

Çok  amaçlı  kadastro,  ülkenin  tüm arazisi,  doğal  kaynakları,
taşınmazlar ve yeraltı hakkında kapsamlı  bilgi toplamak için tasa-
rımlanmış teknolojik, ekonomik ve sosyal bir sistemdir.

Çok amaçlı kadastro aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:
— Belirlenmiş bölgeler ve konu itibariyle kapsayıcı olmak,
—■  Bütün  noktaların,  yüzeylerin  ve  uzaysal  kadastral  ele-

manların  kot  ve  koordinatlarının  tüm  kayıtlarını  sağla-
mak,
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—Bilgi tip ve niceliklerini tamamlama ve genişletme olanağı
vermek,

—Veri toplama işlemleri ve veri depolama için çağdaş tekno
lojileri kullanmak ve üretim işlemlerinin tümüyle otomas
yonunu dikkate almak.
—Veri toplama ve işleme kadastral 'birimlere göre çeşitli hi-
yerarşik düzeylerde yapılmaktadır. Kadastral birimler hak
kındaki bilgiler birbiriyle ilişkili iki yolla kaydedilmekte
dir :

Grafik olarak veya sayısal modellerle büyük ölçekli topoğ-
rafik haritaları,  ortofoto planları  ve haritaları  ve eşdeğer-
lerini kapsayıcı biçimde;
Semantik olarak, kadastral birimlerin niteliksel ve nicelik-
sel  özelliklerini,  ekonomik  karakteristikleri  ve  yasal  du-
rumları hakkındaki bilgileri kapsayıcı biçimde.

Çok amaçlı kadastro, çok geniş miktarda bilgiyi içerir.

I. Çok amaçlı kadastro aşağıdaki araziler hakkında veri sağlar:

— Tarımsal alanlar   (ekilebilir arazi, çayırlar,   ortak araziler,
meralar, meyva ve sebze bahçeleri, üzüm bağları, pirinç tar
laları, fidanlıklar, seralar, çiftlik işletmeleri, üretim kolay
lıkları, vb.);

—■  Ormancılık için kullanılan ağaçlık alanlar (ekonomik öne-
mi olan 'kozalaklı ve yapraklı ağaç ormanları, korunacak ve
sığınılacak  ormanlar,  yeşil  bölgeler,  üretim  kolaylıkları,
vb.);

—Yapılanmış alanlar (kent ve kasaba sınırları içindeki alan
lar, ikinci konut bölgeleri ve endüstri alanları);

—Su yolları ve havzaları (nehirler, doğal ve yapay su havza
ları, sulama bölgeleri, kurutma ve arazi geliştirme kolaylık
ları);

—Yeraltı endüstrisi için kullanılan alanlar (açık maden ocak
ları, taş ocakları, maden kuyuları, madenler ve maden çı
karmaya gerekli çevre alanlar);
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— Ulaştırma olanakları   için ayrılmış alanlar    (ulusal yollar,
demiryolları,   otobüs ve   demiryolu istasyonları,   limanlar,
vb.);

— Doğal   ve yapay   rekreasyon ve   tatil olanaklarına   ayrılan
alanlar (doğal   rezervler, ulusal parklar,   tarihsel çevreler,
kamp alanları, turistik yerler, plajlar, sanatoryumlar, vb.);

—■ Kumsallar ve .kayalık alanlar;
—■ Bakımsız endüstri ve maden alanları.

II. Çok amaçlı kadastro aşağıdaki özellikleri kaydeder :

—Kent ve kasabaların sınırları içindeki ve dışındaki yapılar
(cinsi, özelliği, kat adedi, yapı tipi, alanı, boyutları, duru
mu, vb.);

—Yeraltındaki   yerüstündeki donanım hatları   ve kolaylıkları
(cinsi uzunluğu,   derinliği, çapı,   malzemesi, koordinatları,
vb.);
—Doğal yeraltı kaynakları (yeri, Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti doğal kaynaklar sınırlandırmasına göre nitel ve nicel
karakteristikleri);

—Bölgesel sular ve kıtasal sığlıklar (su tabanı rölyefi, jeomor
folojik yapı, biyolojik kaynaklar, haberleşme hatları, vb.);

—Ülke toprakları üstündeki alanlar (havanın kompozisyonu,
kirlenme, düzenli hava akımları, kirlenme denetim kolay
lıkları).

Yukarıdaki konular hakkındaki bilgiler şu veri, karakteristik
ve değerlendirmeleri içerir : Cinsi, amacı, yeri, sınırlan, nitel ve ni-
cel bilgiler, yönetimsel ve yasal durumu vb.

Çak amaçlı 'kadastronun, bir kesimi özel konular ve gösterge-
ler hakkındaki tüm ve güncel bilgileri çizelgeler, kayıtlar, veri özeti
ve  şerhler  biçiminde  sağlayan  bir  bilgi  sistemidir.  Sistem  arazi
birimleri ve tüm ülke hakkındaki giriş ve çıkış bilgilerinin tek dü-
zeliğini  sağlayan bütünleşik  bir  yapıdadır.  Merkezi  kadastronun
bilgi stoku altı bilgi kütüğünü içeren bir veri bankasında saklanır.
Bölgesel   kadastroların veri   bankası sekiz bilgi   kütüğünü içerir.
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Çok amaçlı kadastro üç teme] veri sınıfını kapsar: Teknik, istatis-
tik ve yasal. Çok amaçlı ıkadastro bilgi sistemi ve 'bölgesel kadast-
roların veri  bankası  birbiriyle uyumludur.  Bilgi  sistemi  yazılımı
veri bankasının işletimini ve güncelleştirilmesini sağlar.

Kadastral bilgi arşivi mikrofilmlerde depolanır (mikrofişler)
ve özel girdi-çıktı araçları bir bilgisayara bağlıdır.

Çok  amaçlı  kadastro  bilgi  sisteminin  yazılım  kesimi  güncel,
araçlara  gereksinmektedir.  Bilgisayar Merkezi  inşaatı  Merkezi  Ka-
dastro Dairesi  yapıları  içinde yeraldı.  Merkezdeki  bilgisayar diğer
bilgisayarlar  ve  sayısal  araçlar  kadar  yeterli  çalışma ve  çevre  bi-
rimlerine sahip olacak.

İyi bir kadastro çağdaş araçlar ve teknoloji dışında düşünüle-
mez.  Kadastroda kütüklent-n bilgiler  çabuk gelişme ve değişmenin
konuşudurlar ve bu nedenle kadastral bilgilerin güncelleştirilmesi
birincil  önemde bir  sorundur. Değişiklikler arazi  kullanıma, geliş-
tirme ve kent  planlarının uygulanmasının ve bunun birlikte  hızlı
yapılanmanın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Jeodezi, fotogrametri ve ıkartoğrafyanın geleneksel yöntemleri,
teknolojisi ve araçları geniş ve çeşitli kadastral bilginin gerekli bi-
çimde güncelleştirilmesine yeterli olmaz. Son zamanlara değin ka-
dastro sadece alışılmış grafik planlara ve haritalara dayandırıldı ve
bunların sayısal eşdeğeri yoktu. Halbuki şimdi  harita ve plan'arm
çeşitli  ölçeklerde  grafik  orijinallare  dönüştürülebilen,  alanların
otomatik hesaplanmasında ve kadastral ayrıntının diğer birçok ni-
cel  karakteristiklerinde kullanılabilen sayısal modellerini  oluştur-
mak  gereklidir.  Bu  kullanım çeşitliliği  sayısal  modellerin  çarpıcı
etkisini gösterir.

Kadastral çalışmanın tam otomasyonu uygun yazılımı gerekti-
rir. Aşağıda belirtilen geniş işlemler dizisi için bir program paketi
hazırlanmıştır  :  Jeodezik ve fotogrametrik ölçme verilerinin oto-
matik işlenmesi; yönetim ve taşınmaz sınırlarının ve alan hesapla-
rının kodlanması ve sayısallaştırılması; harita paftaları ve yönetim
bölgeleri  veri  özetlerinin  işlenmesi;  Programa 30 ve  Aviotab türü
çiziciler için denetim bilgileri.

Kadastral çalışmanın tam otomasyonu güncelleştirilmiş  uygun
donanımı  gerektirir.  Kadastral  çalışma ile görevli  daireler ISOT
9115 E otomatik   sayısal ıkayıt sistemi,   duyarlı sayısallaştırıcılar,
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veri çiziciler vib. otomatik sistemlerle çalışmaktadırlar. CM-4 mini
bilgisayarı ve terminalleri, veri hazırlama için bir ES-1035 bilgisa-
yarı  kısa  zamanda  alınacaktır.  Çalışmanın  bilgisayar  sistemlerine
uyarlanmasına başlanmıştır,  böylece özel  sayısal  kayıt  ve  sayısal-
laştırma araçlarıyla doğrudan bir  değişim gerçekleştirilebilmekte-
dir.

Çok amaçlı  kadastro uygulaması  uygun bir örgütlenme yapısı
ister.

Çok  amaçlı  kadastronun  örgütsel  yapısı  aşağıdaki  düzeyleri
içerir:

—Arazi ve tüm ülke hakkında ulusal düzeyde veri özetini içe
ren merkezi kadastro;
—Yönetim bölgelerindeki araziler hakkında bölgesel düzeyde
ayrıntılı bilgi içeren bölge kadastrosu;
—Çeşitli örgütlerce yapılan ve bazı arazi parçaları hakkında
özel veriler içeren özel kadastro.
Çok amaçlı kadastro sistemi içinde tek düze bir yaklaşımı ga-

ranti etmek ve çeşitli birimler arasında yeterli eşgüdümü sağlamak
için kadastral çalışmanın örgütsel ve teknolojik açıdan düzenlen-
mesi amacıyla normlar ve standartlar yayınlanmıştır.

Sonuç olarak,  çok amaçlı  kadastronun ülkenin ekonomik ge-
lişmesi, bölge ve kent planlaması ve sosyal yönetim için büyük ö-
nemi olan geniş, karmaşık ve zorunlu bir ulusal görev olduğu be-
lirtilebilir.
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BULGARİSTAN'DA KENT ¥E KÖYLERİN PLANLANMASI VE

KURULMASI

Prof. V. YONTCHEV G.
MARİNOV

Çeviri : Dr.
Haldun ÖZEN

Bulgaristan'da kentsel ve kırsal planlama, ülke ölçeğinde .gün-
cel gelişme gösteren büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini kapsamak-
tadır.  Konutlar  ve  kamu  yapıları,  endüstri  işletmeleri  ve  çiftlik
kompleksleri hemen 'hemen gece-gündüz gelişmektedir. İkinci dünya
savaşının  sonundan  bu  yana  Bulgar  kent  ve  köylerindeki  konut
stokunun  üçte  ikisi,  yenilenmiştir.  Kentlerde  büyük  çapta  konut
üretilmiştir. Artık pekçok kent ve köyde yeterli yönetim, kültür
ve hizmet yapıları vardır. Çok sayıda üretim yapılarını, depolan ve
diğer kolaylıkları içeren birçok endüstri bölgesi planlanmış ve inşa
edilmiştir. Kırsal alanda eski çiftlikler, çiftlik işletmeleri yenilenmiş;
yeni  çiftlik  binaları,  hafif  endüstri  imalathaneleri  ve  işletmeleri,
yeni  geliştirilen  tarım-sanayi  kompleksleri  çerçevesinde  inşa
edilmiştir.  Bütün  kentlerde  ve  köylerde  büyük yapı  projeleri  yü-
rütülmektedir : Yollar, parklar, stadyumlar, su getirme ağları, ka-
nalizasyon ve diğer altyapı tesisleri.

Kentsel ve kırsal yaşamın niteliği arasındaki fark hızla gideril-
mekte ve böylece sosyalist  toplumun tarihsel  hedeflerinden birine
erişilmektedir.

Kentlerdeki  ve  köylerdeki  sayısız  yapının  ve  altyapının  plan-
lanması, tasarımı ve inşası yeterli küçük ve büyük ölçekli haritalar
ve planlar olmaksızın düşünülemez.

Genel ve ayrıntılı planlar arazi kullanımını geliştirme planları-
nın bir parçasıdır.
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Arazi kullanımını geliştirme planları birbiriyle ilişkili planlar-
dan oluşan bir takımdır. Bunlar;

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti çok amaçlı  arazi kullanı-
mı geliştirme planı;

Ülkenin  tüm  alanını  kaplayan  bireysel  arazi  kullanımını
geliştirme planları;

Bireysel bölge arazilerini veya bölgesel birimleri kapsayan
bölgesel arazi kullanımı  geliştirme planları-yönetim bölgeleri veya
ilçe gurupları,  bölgesel  kompleksler,  kent  ve köy sistemleri,  özel
bölgeler, vb.;

Kırsal alan arazi kullanımını geliştirme planlarıdır.
(Arazi kullanımım geliştirme planları birbirini izleyen aşa-

malarda tamamlanır,  bir  sonraki  her  plan hiyerarşik  olarak onun
üstünde olan planın bulgularım dikkate alır.

Arazi kullanımı geliştirme planları;
—Mevcut   kaynakların en iyi kullanımını,   üretim güçlerinin
yeterli örgütlenmesi ve arazinin bilimsel temele dayalı olarak
plan
lanması ve geliştirilmesi için olanakları belirler ve garantiler;
—Kentleşme sürecinin yönetimine ve kent-köy ağmın evrimi
ne hizmet eder;

—Kamu yararında mümkün olan en büyük yeterliğe ulaşmak
ve arazinin özelliklerini, koşullarını ve uygun teknolojik
gerekleri
korumak için her çeşit yapılar ve altyapılarda mantıki ve
eşgüdül-
müş bir oluşum sağlar;

—■ Bütünleşik kamu hizmet sistemlerinin planlanması için bir
temel sağlar;

—Çevrenin korunmasını ve yeniden üretimini garanti eder;
—Doğal ve tarihsel smır taşlarının, kültür ve mimarlık anıt
larının korunmasını kolaylaştırır;
—Tatil ve rekreasyon için olası alanları belirler.
Arazi kullanımı geliştirme planlarının yapımında haritacıların

katkısı başlıca aşağıdaki hususlardan oluşur:
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Ulusal nirengi ve nivelnıan iağlarımn planlanması ve yapı-
mı;  Bulgaristan'ın  küçük  ölçekli  coğrafi  haritalarının,  1/5000  ve
1/10000 ölçekli 'büyük ölçekli topoğrafik haritalarının yapımı;

Çok amaçlı  Bulgaristan kadastrosunun kurulması,  bunun
yanısıra küçük ve 'büyük ölçekli harita ve planların ve yoğun hu-
kuksal, ekonomik, yapısal ve teknik 'bilgilerin kapsanması;

Üretici güçlerin, ekonomik, kültürel ve diğer zenginliklerin
dağılımını ve ulusal, bölgesel ve yerel önemini gösteren özel hari-
talar ve atlasların yapımı (bu alanda önemli 'bir gelişme Bulgaris-
tan Halk Cumhuriyeti Atlası'mn yayımıdır);

Çeşitli  yapı projelerinin gereği olarak arazinin ilgili  özel-
liklerinin ölçülmesi ve bunların uygunluğunun takdir edilmesi;

Tarım arazisinin ve otlakların 'korunması;
Ulusal ekonominin bireysel sektörleri ve 'branşlarına iliş-

kin arazi kullanma verileri gibi özel yönetimsel ve ekonomik bilim-
ler (yönetimsel bölgeler, belediyeler, tarım-sanayi kompleksleri vb.)
sınırları  içindeki  araziden  (çiftlik,  ormanlık,  inşaat  alanları)  ya-
rarlanma hakkında veri sağlanması.

Arazi kullanımını geliştirme planları ve bunların başlıca gereç-
leri birbirini izleyen tüm genel ve ayrıntılı kentsel planların yönel-
tici temelini oluşturur.

Mas ter planlar (genel kentsel gelişme planları) kapsamlı kent-
sel ve mimari gelişmeyi, kent ve köylerin yenilenmesini ve evrimini
sağlar.  Master  planlar  genellikle  »bütün kentler,  kent  ve köy sis-
temleri  merkezleri,  endüstriyel merkezler ve kompleksler,  bazı  il-
ginç çevre özellikleri olan köy ve kasabalar, özel tarihsel ve etnolo-
jik veya mimari önemi olan ,köy ve (kasabalar, sayfiye yerleri için
yapılır.

Master planların yapılmasında aşağıdaki ana bileşenler dikkate
alınır :

—  Konut, çalışma ve rekreasyon için tasarımlanmış  alanlar,
kent ve ;köy merkezleri, ana yollar, ana haberleşme kanalları ağı,
çok önemli devlet ve kamu yapı ve kompleksleri alanları;
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—Konut bölgeleri kurma ve geliştirme biçim ve düzeyleri ile
bunların yapısal bileşenleri, üretim ve depolama bölgeleri, kamu
hizmetleri, rekreasyon, spor ve turizm alanları, ayrıca başlıca özel
mimarlık projeleri ve diğer proje alanları;

—Yeraltı yapılarının, kolaylık ve hizmet hatlarının yerlerini
belirleyerek yeraltı alanlarında uygun bir kullanım sağlamak için
yöntemler;

—■  Başlıca hizmetlerin sağlanması, hava, toprak ve su kirlen-
mesinin denetimi;

— Yerleşik olmayan semtlerin gelişme durumları, tunların et
ki alanı ve gelecekteki gelişmeler için ayrılmış alanlar.

Kadastral planlar ve bunlara ilişkin bilgiler master planl?ra
bir dayanak hizmeti görür.

Master  planlar  ayrıntılı  kent  planlan  vasıtasıyla  uygulanır:
Kadastro,  yapı,  parselleme, nivelman,  yüzey, kentsel tasarım, yer-
leşme planları, havayolları haberleşme, altyapı planları vb.

Haritacıların master planlara ve ayrıntılı kentsel planlara kat-
kısı başlıca şunlardan ibarettir :

1.  Haritacılar,  halen  devam  etmekte  olan  Bulgaristan  Halk
Cumhuriyeti  ulusal  kadastrosunu  tamamlamakla  yükümlüdürler.
Master  planlar  ve  ayrıntılı  kentsel  planlar  1/10000-1/5000 ölçekli
kadastral  haritalar  üzerinde  yapılırlar  ve  bunlara  ilişkin  bilgileri
kullanırlar. Ayrıntılı kentsel planlar -bina, parselleme, yerleşme ve
diğer planlar- kentlerde 1/500 ve 1/250 ölçekli kadastral planlar,
ve köylerle diğer yapılı arazilerde 1/1000 ölçekli kadastral planlar
üzerinde yapılır. Kadastral planlar, haritalar ve bunlara ilişkin ya-
zılı  bilgiler  ulusal  sosyo-ekonomik  bilgi  sisteminin  parçasıdır  ve
yapılanmış arazilerin üzerinde, altında ve üstünde bulunan yapılar,
binalar ve olanaklar hakkında olduğu kadar taşınmaz mallar hak-
kında da nitel ve nicel bilgileri ayrıntılı olarak sağlar. 31 Aralık
1981 itibariyle, Bulgaristan'da bütün kentlerin ve yapılanmış geniş
alanların kadastral planları hazırlanmıştır. Arazi ikullanım ve Kent
Planlama Yasası'na göre kadastral planların önemi nedeniyle kent
planlarıyla birlikte bunlar da kabul edilmelidir.
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2.Kentsel yenileme ve gelişme için plan kararlarını koruma
amacıyla Devletin, kooperatiflerin, halk örgütlerinin ve özel
kişile
rin tutumlarını belirleme ve uygulamada yasal durumu
göstermek
üzere haritacılar yerleşmelerin yapı ve parselleme planlarının
ya
pımına katılırlar. Bu planların çizim çalışmaları gerçekten
kadast-
ral tasarımın uygulama durumunu gösterir.

3.Haritacılar kentlerin ve kasabaların düşey ve yatay biçim
lendirme planlarının yapımıyla yükümlüdürler. Bu planlar
master,
yapı ve parselleme planlarında öngörülen konut, endüstri ve
haber
leşme projelerinin uygulanabilirliğini ve uygunluğunu
kesinleştirir.
Ayrıca bütün olanakların ve yapıların yer üzerindeki doğru
konu
munun bulunmasına hizmet eder. Düşey ve yatay
biçimlendirme
planları bütün kentlerde ve yapılanmış geniş alanlarda
tamamlan
mıştır.

4.Haritacılar yeraltı hatlarının ve tesislerinin planlanması ve
yapımı için şematik ve ayrıntılı çalışmaları yaparlar. Birçok
kentin,
geniş endüstri   tesisinin ve barınma   alanının yeraltı   planları
ta
mamlanmıştır. Bu planlar üzerindeki çalışmalar nisbeten yeni
bir
jeodezik faaliyettir.

Bulgaristan'da  kentlerin  ve  köylerin  planlanması  ve  yapılan-
ması  Yapı  ve  Mimarlık  Bakanlığınca  yönetilir,  Arazi  kullanma,
master  ve ayrıntı  planları;  şümullü  araştırma ve tasarım ekiple-
rinin üyes'ı olarak çalışan uzman haritacıların yönettiği merkezi ve
yerel planlama enstitüleri ve örgütleri tarafından yapılır.

Yapı ve Mimarlık Bakanlığına bağlı olan Jeodezi, Kartoğrafya
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bulgaristan kent ve köylerinin plan-
lanmasında jeodezik çalışmaların yöntemsel ve güncel yönetimin-
den  sorumludur.  Planlar  uzman  enstitüler  ve  örgütlerde,  Merkezi
Kadastro Bürosu ve bölge halk konseylerine bağlı dairelerde, Geop-
lanprojekt  Enstitüsünde,  Kartoğrafya  Enstitüsünde,  bölge  halk
konseyinin kadastro ve yüzey planlamayla yükümlü jeodezi servis-
lerinde  ve  ulusal  ekonominin  çeşitli  sektörlerinden  sorumlu  ba-
kanlıkların tasarım bürolarında üretilir.
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BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİNİN ARAZİ DÜZENLEMESİ

Prof. M. MİTCHEV,      Prof. P. VOUTCHKOV,      Prof, İ. STANEV

Çeviri : Prof. Dr.

Ncrzmi YİLDİZ

1944 yılında demokratik halk iktidarının gelmesiyle eski Bul-
garistan temelden değişti. Parçalanmış, küçük ve yaygın tarımla
az gelişmiş  sanayie dayalı bir tarım ülkesinden kendi ulusal sana-
yiini ve büyük, makineleşmiş tarımsal üretim kooperatiflerini içe-
ren gelişmiş bir sanayi-tarım devleti oluştu.

Tarımın bünye değiştirmesi kısa bir zamanda sağlandı. Önceki
küçük, ufalanmış ve az verimli tarım; yüksek verimli, büyük ve bi-
rinci sınıf teknikle donatılmış bir tarıma dönüştü. Küçük ve birey-
sel  çiftçi  işletmeleri  yerine 1957'de  Bulgaristan'da  3202 tarımsal
üretim kooperatifi  (TÜK) ve her birinin ortalama faydalı  alanı
1000  hektar  ol'an  200  devlet  çiftliği  ortaya  çıktı.  Tarım,  tümüyle
kollektifleştirildi. Bu, tarımın konsantrasyonu ve uzmanlaştırılma-
sınm ilk aşamasıydı.

Tarımın ikinci konsantrasyonu 1958 sonu ve 1959 başında ta-
rımsal  üretim  kooperatiflerinin  (TÜK)  ve  devlet  çiftliklerinin  bü-
yütülmesiyle sağlandı.  1958'de her birinin ortalama faydalı  alanı
1200 hektar olan 3452 (TÜK) sayısı, 1965 sonunda ortalama faydalı
alanı  3900 hektar olan 920 büyük işletmeye indirildi.  Kooperatif-
lerin  birleştirilmesiyle Bulgaristan'da  sosyalist  üretim koşullarının
gereklerine  ve  bilimle  tekniğin  büyük  başarılarına  uyan  tarımın
konsantrasyonu ve uzmanlaştırılması  için yeni ve daha yüksek bir
aşamanın temel taşı kondu.

1970 Nisanında tarımın daha ileri düzeyde bir konsantrasyonu
ve sanayie uygun temelin gelişmesi amacıyla kabul edilen ayrıntılı
bir program, yoğun tarımsal üretimin ana şekli olarak tarım-sana-
yi kompleksini (TSK) belirledi. Tarım-sanayi kompleksi (TSK), ta-
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rımsal işletmelerle diğer sosyalist örgütleri, yönetim ve uğraş alan-
larından bağımsız  olarak  (kırsal  ürünlerin,  üretimini,  satışını,  iş-
lenmesini  vb)  birleştiren  büyük  bir  ekonomik  örgüttür.  Böylece
tarımın  imalât  sanayii  ile  organik  bağlantısı  başladı.  Ülkede  tüm
tarımsal  işletmeler  halen,  ortalama faydalı  alanı  yaklaşık 18 000
hektar olan 295 •tarım-sanayi kompleksi olarak birleştirilmişlerdir.

Örgütsel  değişimlere  paralel  olarak tarım kültürü  sürekli  şe-
kilde  artmaktadır.  Geride  kalan  20  yıl  içinde  tarımda  kullanılan
traktör sayısı 10 katma çıkmıştır. 1950'ye kadar Bulgaristan'da bi-
linmeyen biçer-döğer sayısı halen 19 000'in üzerindedir. Bu arada,
yapay gübre kullanımı kendini kabul ettirdi. Sulama da büyük öl-
çüde gelişti.  1944 yılındaki 36 000 hektar yerine bugün 1 milyon
hektardan  fazla  ©kin  alanı  sulanmaktadır.  Çeşitli  büyüklükte
2000'-in üstünde baraj gölü, 3265 pompa istasyonu ve 48 000 km2

den  fazla  sulama  ve  boşaltma  kanalları  sürekli  olarak  işletme
halindedir.

Tarımsal  üretimin  makul  yoğunlaştırılması,  artan makineleş-
me,  elektrifikasyon ve kimyanın geliştirilmesi  birim alandan sağ-
lanan tarımsal üretimin hızlı  bir şekilde artması  sonucunu doğur-
muştur.  1939'a göre tarımsal  üretim 10 katma çıkmıştır.  Buğday
üretimi  % 60 artmıştır. Mısır, arpa, ayçiçeği, tütün vb. kültürlerin
üretiminde önemli artışlar olmuştur.

Bulgaristan'da tarımın tartışılmaz başarıları için sosyalist top-
rak düzenlemesinin büyük önemi vardır. Sosyalist toplumun çıkar-
ları  açısından üretim araçları  olarak gerçek toprak örgütü ve kul-
lanımı  ancak yalnız arazi  düzenlemesi  île sağlanabilir.  Bir toprak
düzenlemesi  olmadan  tarımsal  işletmelerin  üretim  faaliyetinin
gerçekleştirilmesi  olanaksızdır.  Arazi  düzenlemesinin  temel  ödevi
genişletilmiş sosyalist üretim açısından ülke topraklarının rasyonel
birliğidir. Arazi düzenlemesi ile kırsal tekniğin etkili uygulanması,
iş verimliliğinin yükseltilmesi, hayvansal ürünlerde sağlam bir yem
sisteminin oluşturulması ve tarımsal üretimin kendi maliyetlerinin
düşürülmesi  için  gerekli  koşullar  sağlanır.  Ayrıca  tarımsal  işlet-
melerdeki yol ağının doğru bir tasarımına, verimsiz ve nadas top-
raklarının yararlı hale getirilmesine de hizmet eden arazi düzenle-
mesinin büyük ekonomik, teknik ve politik bir anlamı vardır.
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Tarımın çeşitli  gelişme aşamalarında Bulgaristan'da arazi  dü-
zenlemesinin içeriği ve yöntemleri de politik ve ekonomik koşul-
lara  uygun olarak  değişmiş  ve  mükemmelleştirilmiştir.  Tarım re-
formunun uygulanmasından sonra arazi  düzenlemesi  için tarımsal
üretim kooperatifleri ve devlet çiftliklerindeki toprak kullanımı
ile ilgili olarak yeni görevler ortaya çıkmıştır. Tarımsal işletmeler-
deki taşınmazlar gruplandırılmış, ekonomik işletmeler ve çiftlikle-
rin  konumu  sağlamlaştırılmış  ve  işletilen  yararlı  alanlar  derece-
lendirilmiştir.

1959-1970 arasında birleşik tarımsal üretim kooperatifleri ye-
niden  biçimlendirildi.  Arazi  düzenlemesi;  haraların  yerlerinin  de-
ğiştirilmesi ve büyütülmesi ile gerekli yem sisteminin güvence al-
tına alınması,  kültür alanlarının birleştirilmesi,  tarımsal  üretimde
karmaşık makineleşmeye geçilmesi amacıyla ülke çapında bir te-
mel sağlanması sorunlarını çözmüştür. Trafik ağı, tüm faydalı ara-
ziler ve meyva üretimi ile ilgili  örgütleşrrıeler sorunları  da çözül-
müştür.

Tarına-sanayi  komplekslerinin  kurulmasayla  tarımdaki  üretim
sorunlarının  nitelikli  yeni  bir  çözümüne  geçilmiştir.  En  önemli
güncel görevlerin biri üretimde uzmanlaşmayı, toprak dağıtımını
ve  konsantrasyonu bilimsel  olarak  sağlamaktır.  Çağdaş  arazi  dü-
zenlemesinin analizi  gösterir  ki,  arazi düzenlemesinin uygulanması
halinde  belirli  ve  önemli  değişiklikler  gereklidir.  Tarım-sanayi
komplekslerinde arazi düzenlemesi iki aşamada görülür: Arazi dü-
zenlemesi  için bir  genel plan hazırlanması  ve tarım-sanayi komp-
leksinde üretimin tertiplenmesi için teknik arazi düzenlemesi plan-
larının hazırlanması.

Bir tarım-sanayi kompleksi işletmelerinin toprakları üstündeki
ekonomik  örgütlenmenin  belirlenmesinden  önce  anılan  yöredeki
tüm tarım-sanayi komplekslerinin arazi  düzenlemesine ilişkin bir
proje hazırlanır; bu proje bir tarım-sanayi kompleksini ilgilendiren
ortak sorunların tümünü ya da bir kısmını  çözer. Sonra tarım-sa-
nayi kompleksine ait arazi düzenlemesi için bir genel plan yapılır,
bu plan ise toprak konsantrasyonu, dalların konum dağılımı, top-
rak  kültürleri,  haralar  ve  yardımcı  işletmeler,  üretimin  tertiplen-
mesindeki toprak kullanımı,  yol ağının projelendirilmesi,  bitki  ve
erozyondan korunma önlemleri sisteminin sorunlarını çözer.
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Genel  plana  dayanarak  sonra  tarım-sanayi  kompleksindeki
üretim tertiplenmesi için teknik arazi düzenlenmesi planlan hazır-
lanır,  -bu arada iç arazi  düzenlemesinin tüm elemanları;  yörenin
doğal  ve  ekonomik  verileri,  bireysel  kompleksler  ve  işletmelere
bağlı olarak projelendirilir.

Mevcut arazi düzenlemesinin önemli bir görevi tüm tarımsal
işletmelerde ekonomi dallarında doğru toprak kullanımı koşulları
nı sağlamaktır. Toprak verimliliğini yükseltme önlemlerine özel
bir önem verilmekte, tarımdışı amaçlara toprak ayrılmasında dik
katli davranılmaktadır. Dalların yer dağılımında şu ilkeler gözönün-
de tutulur : Her ekonomi dalı, kendisine en uygun doğal ve ekono
mik koşullar altında geliştirilir, dalların ve üretim birimlerinin
maksimal bir birleşmesine gayret edilir, ürünler yakın tüketici
merkezlerine ve minimal ulaşım maliyetlerini içeren ham madde
ler ise imal,ât işletmelerine sevkedilir, yem ve su (kaynaklarının ya
kınında çiftlikler kurulur, ,

Arazi  düzenlemesinin  en  önemli  ve  sürekli  görevlerinden  biri
tarımsal  alanlarda  toprak  erozyonu  ile  savaşım  için  alman
önlemlerin  araştırılması,  projelendirilmesi  ve  uygulanmasıdır.
Erozyonun zararlı etkisine karşı toprağın korunması tarımda hızlı
gelişmenin  bir  temel  sorunudur.  Araştırmalar  göstermektedir  kî,
tarım alanlarının % 80,1'i  su erozyonu, % 29,6'sı  ise rüzgâr eroz-
yonunun tehdidi  altındadır.  Ülke çapında her yıl 131 495 000 m3

toprak ve -besleyici maddeler, yani 22,2 m3/ha kaybolmaktadır.

Toprak erozyonunun önlenmesi için hayli başarılar elde edile-
bilmiştir.  Erozyonla  savaşım için  uzun  süreli  bir  ulusal  program
hazırlanmıştır.  Erozyondan korunma önlemleri  tümüyle  ve  yalnız
devlet bütçesinden projelendirilmekte ve uygulanmaktadır. 0,8 mil-
yon hektar tarımsal alanı su erozyonundan korumak için yalnız 7.
Beş Yıllık Planda 87 milyon Leva (1983 : 11 milyar 745 milyon TL)
harcanmıştır. Böylece, bir çok yerde faydalı alanların yeni bir sı-
nıflandırılması ve erozyonla savaşmada örnek uygulamalar ortaya
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çıkmıştır.  Teraslar, yeşil alanlar, drenaj kanalları,  barajlar, eşik-
ler, tahliye kanalları, ağaçlandırmalar vb gibi ekoloji ve melioras-
yon (iyileştirme) önlemlerine uygun olarak toprak kültürlerinin da-
ğılımı gerçekleştirilmiştir. Ormancılıkla birlikte 1980'de su toplan-
ma bölgelerinde toprak erozyonu ile savaşım için karmaşık proje-
lerin hazırlanmasına başlanmıştır. Toprak erozyonuna karşı önlem-
ler böylece tarım ve orman yönetimince ve tek elden sürdürülmek-
tedir.

Tarım-sanayi  komplekslerinde  mevcut  arazi  düzenlemesinin
önemli bir sorunu sanayie yönelik üretim için toprağın bireysel tu-
gaylar arasında gerçek bir dağılımıdır. Ulaşım maliyetlerini düşü-
ren optimal bir tarla yolları  ağının yapılması  da öncelikli bir gö-
revdir.

Tarımsal  kültürün geliştirilmesi,  iş  verimliliğinin arttırılması,
karmaşık  makineleşmeye geçilmesi  ve  sanayie  uygun  yöntemlerin
başlatılabilmesi tarımsal işletmeler alanında ayrıntılı ve çok yönlü
arazi düzenleme çalışmalarını gerektirmektedir. Bu gibi çalışmala-
ra,  kendi  sosyal  yapışma  tamamen  uyan  böyle  bir  nişane  tevcih
edilmelidir.

Tüm bu sorunlar bilimsel  araştırmalar,  arazi  düzenlemesi  de-
neyimlerinin  genelleştirilmesi  ve  uygulanma  yöntemlerinin  mü-
kemmelleştirilmesi sayesinde başarı ile çözülebilirler.
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BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ'NİN  1/5000 ve 1/10000

ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTASI

Y. Müh. L. DENTCHEV
«Geoplanpro&kt» Genel Müdürü

Çeviri : Doç. Dr.
Hüseyin DEMİREL

Bir ülkenin teknik ve ekonomik gelişmesinde jeodezik bilgi-
lerin önemi büyüktür. «Büyük ölçekli topoğrafik haritasının varlığı
ya da yokluğu o ülkenin jeodezik etkinliklerindeki  gelişmişlik  dü-
zeyinin  göstergesidir.  Bulgaristan;  düz,  engebeli  ve  orta  dağlık
bölgeler için 1/5000 ve dağlık bölgeler için 1/10000 ölçeğinde tüm
ülkeyi kapsayan ve «büyük ölçekli  topoğrafik  harita» adı  verilen
böyle bir haritaya sahip olmakla övünmelidir. Böyle bir haritanın
gerekliliği,  tarımın yeniden düzenlenmesi,  ulusal  ekonominin  ya-
pım, işleyim (endüstri) ve ulaşım alanlarında beklenmeyen hızda
bir gelişme göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Büyük ölçekli  topoğrafik haritayı  yapma görevi,  jeodezik üre-
timde uzmanlaşmış  olan «Araştırma ve Planlama Kompleks:  Ens-
titüsüne (Geoplanproekt) verildi. Haritanın yapımına 1954 yılın-
da başlandı. O zamanlar Jeodezi ve Kartoğrafya Genel Müdürlüğü,
tekdüzen  bir  uygulamayı  ve  uyulması  gereken  başka  durumları
belirleyen teknik normları  ve simgeleri  Ttaya koyuyordu. Sonra-
dan normlar ve simgeler çok kez düzeltildi ve yeniden yayınlandı.

Büyük ölçekli harita ve planlar, bu zamana dek, yerleşme böl-
geleri  ve  bazı  küçük  sulama  alanları,  toplulaştırmalar,  jeolojik
araştırmalar ve başka gereksinmeler için yapıldı.  Ölçekleri ve du-
yarlıkları  farklı,  içerikleri  özel  gereksinmelere  göre belirlenmiş
olan bu haritalar değişik amaçlar için kullanılabilir nitelikte değil-
di. 1/5000 ve 1/10000 ölçekli topoğrafik harita yapımı, yeni ve bi-
linmeyen bir ödev olmasa da, Geoplanproekt Enstitüsü için zordu.
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Buna karşın var  olan  sınırlı  sayıda uzman,  yardımcı  personel  ve
ulaşım olanakları ile bütün ülkeyi kapsayan ayrıntılı bir haritanın
yapılması  gerekiyordu. Gereksinilen donatımın sağlanması,  perso-
nel eğitimi ve haritanın yapımı  için düzenli  yatırım zamanla ger-
çekleşebilecekti.  Bunlar  yanında  kaçınılmaz  görüş  aykırılıkları,
haritanın  ölçeği,  içeriği  ve  yapım  tekniği  üzerindeki  tartışmalar
başlangıçta  ortaya  çıkan  güçlüklerden  bazıları  idi.  Birkaç  yılda
bunların üstesinden gelindi  ve  onların yerini  haritanın renkli  ba-
sılması  teknikleri,  iyileştirilmesi  ve  güncelleştirilmesi  problemleri
aldı.

Ülke yüzeyinin yaklaşık '% 90'ının 1/5000, % 10'unun 1/10000
standart ölçekli olması,  paftaların standart bölümlenmesi,  bir tek
koordinat sisteminin geçerli kılınması  ve 1/5000 ölçekli paftalar-
dan  dönüştürülen  1/10000  ölçekli  bir  haritanın  standart  kenar
aralıklarına sahip olması  büyük ölçekli topoğrafik haritanın belir-
gin özellikleridir.

Büyük ölçekli  topoğrafik  harita,  ölçeğinin  sınırlamaları  içeri-
sinde rölyef türleri ile arazinin doğal özelliklerini, işlenebilir alan-
ları,  şehirleri  ve köyleri,  ormanları,  hidrografik özellikleri,  kara-
yolu ve demiryolu ağını, yeryüzündeki üretim öğelerim, toprağı ve
bitki  örtüsünü vb  göstermektedir.  Harita,  yerleşim yer ve  bölge-
lerinin adlarım, tarihi anıtları, doğal sınır işaretlerini ve görülme-
ye değer yerleri vb. de içermektedir. Ayrıca önemli yerlerde deniz
yükseklikleri,  hidrograf  ik  objelerin  su  çizgileri,  arazinin  göreli
yükseklikleri  ve  başka  sayısal  değerler  gösterilmiştir.  Rölyef,
1/5000 ölçekli paftalarda 1, 2 ve 5 m; 1/10000 ölçeklilerde 1, 2, 5
ve 10 m aralıklı yükseklik eğrileriyle belirtilmiştir. Duyarlık, eğime
ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişmekte, düz arazide yükseklik
eğrileri  için  öngörülen  aralığın  1/3  ü,  ötekilerde  2/3  ü  bü-
yüklüğünde olmaktadır.  Açık biçimde belirlenen bir  yerin konum
ortalama hatsı  0.4-0,6 mm yi aşmamaktadır. Büyük ölçekli topoğ-
rafik harita yapımı ile birlikte bölgesel gereksinmelere ilişkin bü-
tün  ölçmelerin  zorunlu  kıldığı  ulusal  nitelikte  başka  jeodezik  et-
kinliklerin  de  gerçekleştirilmesi  gerekiyordu.  Ülke  nirengi  ve  ni-
velman ağları sıklaştırılmalıydı. Büyük ölçekli topoğrafik haritaya
başlanmadan önce I,  II, III  ve  IV.  derece nirengi ağı  oluşturuldu.
Büyük ölçekli  haritası  yapılan yerlerde ya da yerleşim bölgele-
rinde nirengi ağı sıklaştlrıldı. Daha sonra V ve VI. derece nokta-
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lan ile 2-2.5 km2 büyüklüğündeki alana 1 nokta düşecek şekilde
genel  bir  sıklaştırma  yapıldı.  Yeni  nirengi  noktaları  sağlam bir
biçimde oluşturuldu ve korunmaları için gerekli önlemler alındı.

Ülke nivelman ağının durumu farklı  idi,  I ve  II.  derece nok-
talardan  oluşuyordu.  Bu  nedenle  hem  büyük  ölçekli  topoğrafik
haritanın gereksinmeleri  hem de başka yükseklik ölçmeleri  için
çok  yetersiz,  kalıyordu.  1958-1962  yılları  arasında  Geoplanproekt
Enstitüsü bütün ülkede  III.  derece nivelmanı  gerçekleştirdi.  Böy-
lece büyük ölçekli  topoğrafik harita ve başka jeodezik ölçmeler
için  düz  arazide  kurulacak  IV.  derece  nivelmanın  temeli  oluştu.
Engebeli  ve  dağlık  bölgelerde  yükseklik  kontrolü  trigonometrik
nivelman yardımıyla sağlandı.

Büyük  ölçekli  topoğrafik  haritanın  yapımında  eldeki  aletlere
uygun teknikler kullanıldı. 1958 yılma dek kısa bir süre uygulanan
takimetri  ve plançete yönteminin yerini daha sonra fotogrametrik
yöntem aldı.  Geoplanproekt  Enstitüsü  kısa  zamanda evrensel  ni-
telikte jeodezi aletlerinin önemli bir sayısını elde etti. O zamana
dek var olanlar ile birlikte bu aletler, harita yapımında üretim sü-
recinin makineleşmesi yönünde gerekli bazı oluşturdu. Böylece ve-
rimlilik belirgin bir biçimde artırılabildi.

Büyük ölçekli harita yapımının son ürünü, 3 renkli baskı  için
hazırlanan  orijinaldir.  Baskı,  Jeodezi,  Kartoğrafya ve  Kadastro
Genel  Müdürlüğü'nün  isıteği  üzerine  Kartoğrafya  Araştırma  ve
Planlama Kompleks Enstitüsü'nde yapılmaktadır.

Büyük ölçekli  topoğrafik haritaya ilişkin birçok belge de dü-
zenlenmektedir  :  Koordinat  ve  yükseklik  çizelgeleri,  ıkartometrik
(uzunluk,  açı,  yüzey vb) çizelgeler,  önemli  bir  konuyu ve sayısal
bilgiyi  gösteren  tanımlamalar  vb.  Son  yıllarda  otomasyon,  büyük
ölçekli haritaların yapımında önemli ölçüde uygulanmakta ve üre-
tim içindeki payı giderek artmaktadır. Geoplanproekt Enstitüsü en
iyi jeodezik aletler, bilgi işlem araçları  ve çağdaş  bilim ve tekno-
lojinin  olanaklarıyla  donatılmıştır.  Jeodezik  temel  ağ  ölçümünde
elektro-optik  uzaklık  ölçerler  ve  kompansatörlü  nivolar  kullanıl-
makta,  hesaplar  bilgisayarlarda  yapılmaktadır.  Modern  aletler  ve
araçlar  ayrıntı  ölçmelerinde  de  kullanılmaktadır.  Hava  fotoğraf-
larının alımında seyrek noktalı bir nirengi ağından yararlanılmak-
ta, çok kez, sadece var olan nirengi noktalarını işaretlemek yeterli

87



olmaktadır. Hava nirengisinin değişik olanakları geniş bir biçim-
de uygulanmakta,  böylece arazideki  çalışma önemli  ölçüde kolay-
laştırılmakta ve fotoğraflardan en üst düzeyde bilgi sağlanmakta-
dır.  Harita  yapım çalışmaları  ve  işlem yöntemleri  de  iyileştiril-
miştir.

Büyük ölçekli  topoğrafik  harita,  genel  içeriğiyle,  türlü  ödev-
lerin çözümü için güvenilir bir altlıktır; kartometrik bir bilgi kay-
nağıdır. Çeşitli inceleme ve envanter çalışmalarında kullanılabilir.

Büyük ölçeMi  haritanın önemli  bir  özelliği,  içeriği  ve  biçimi
bakımından özel  bilgiler eklenerek az bir çalışma ile toprak hari-
tasına, orman haritasına, ülke tesis haritasına ve başka herhangi
bir tematik haritaya dönüştürülebilecek nitelikte olmasıdır.

Haritanın güncelleştirilmesi  problemine  henüz uygun bir  çö-
züm  bulunamadı.  Bu  amaç  doğrultusunda  eleman  yetiştirihnedi-
ğinden genel  bir  güncelleştirilmeye gidilmedi.  Bunun yerine şim-
dilik yenileme ele alındı. Bu ödev, Geoplanproekt Enstitüsü'ne ve-
rildi.  Yenilemede  fotogrametrik  yöntem ve  var  olan  harita  kulla-
nılmakta, Yeni hava fotoğrafları yardımıyla saptanan değişiklikler
konumlarına  göre  çizilmektedir.  Yenilemede  orto-foto  planlardan
yararlanma  deneyleri  sürdürülmektedir.  Yenileme,  Jeodezi,
Kartoğrafya ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü'nün  isteği  üzerine  ö-
nemli  değişikliklerin  ortaya çıktığı  ve  özel  projelerin  tasarlandığı
bölgelerde yapılmaktadır.

Geçen zaman, 1/5000 ve 1/10000 ölçekli  topoğrafik haritanın,
ülkenin düzenli olarak araştırılması  yönünde güvenilir bir araç ol-
duğunu,  doğal  zenginliklerin kazanılmasında payı  bulunduğunu ve
yaşanılan  çevrenin  iyileştirilmesine  yaradığını  tartışmasız  bir  bi-
çimde kanıtlamaktadır.
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BULGARİSTAN'DA FOTOGRAMETRİNÎN DURUMU ¥E GELİŞİMİ

Prof. Müh. I. Haıdouchki, Müh. I. Kaîzarsky

Çeviri :
Zübeyde  ALKIŞ
Ayhan  ALKIŞ

Bulgaristan'da  fotogrametrinin  gelişimi  ülkenin  Osmanlı  ege-
menliğinden kurtarılmasından sadece otuz yıl  sonra başlamıştır.
Bu  gelişim  hızla  sürmüş  "ve  gerek  ekonominin  gereksinimlerinin
karşılanması, gerekse bilim ve tekniğin çağdaş eğilimleri açısından
günümüzdeki aşamaya ulaşmıştır.

Bildiğimiz  kadarıyla  Bulgaristan'da  ilk  fotogrametrik  alımlar
1907-1908 yıllanda yapılmış  ve Eduard von Orel tarafından geliş-
tirilen  Stereoautograph  aletinde  değerlendirilmiştir.  1912  yılında
Balkan savaşı  sırasında hava resimleri  casusluk amaçlarıyla,  Bi-
rinci Dünya Savaşı  sırasında (1914-1918) ise yersel alımlar askeri
amaçlarda;  demiryolu  güzergahlarının  projelendirilmesinde  kulla-
nılmıştır.  Daha sonraları  1920  ve 1921 yıllarında müteakip  yersel
alımlar ve 1926 yılında panaroma hava alımları yapılmıştır.

1928  yılında  Sofya  yakınlarında  Bulgaristan'da  yersel  fotog-
rametrinin  uygulanması  için yapılan denemeler  kayda değer  geliş-
meler  arasındadır.  O  zamanlar  resimler  yaklaşık  2.5  m2 lik  yeni
yapılan  Wild  fototeodolitleriyle  alınmış  ve  bu  alımlar  yine  yeni
yapılmış  Autograph A2 aletinde 1 : 10000 ölçeğinde Wild fabrika-
sinda değerlendirilmiştir.

Bu başarılı denemeden sonra yersel fotogrametrinin 1 : 25 000
ölçekli  topoğrafik harita yapıknasanda kullanılma hazırlıkları  baş-
ladı. 1930 yılında 3 adet Wild foto teodoliti, 1 adet Autograph A2,
Wild hava kamerası  (Aero foto kamera) ve bir  de Hugershof-Hei-
de'nin rödresman aleti ithal edildi. Bu alet engebeli araziler için

89



yersel fotogrametrinin kullanılmasına paralel olarak düz arazilerde
hava fotogrametrisi uygulamalarına olanak vermekteydi. Sonraları
stereofotogrametrik aletler  de kullanıldı,  1940 yılından sonra ise
çoğunlukla hava fotogrametrisi kendini kabul ettirdi. Bunun büyük
ölçekli kartografik haritalarda ve topoğrafik olmayan amaçlar için
kullanılması;  yeniden  yapım  ve  ülke  ekonomisinin  gelişmesine
yönelik  olan  büyük  çaptaki  sosyal  değişimlerin  olduğu  İkinci
Dünya savaşı sonlarına rastlar.

1930 yılında Prof.  Dolezal'in  (Viyana)  öğrencileri  yüksek mü-
hendisler W. Peewski ve Grosdanov ile Dresden'de Prof. Hugers-
hof'da okuyan A. Raikow; 1945 yılma dek zamanının en önemli
meslek  yayını  olan  «Fotogrametri  Kursları» adlı  kitabı  yayın-
ladılar.

Günümüzde Bulgaristan'da fotogrametri 20 den fazla enstitü, fir-
ma ve işyerinde, hatta özel uğraşı alanlarında bile uygulanmaktadır.
Uygulama alanı ülke sınırları dışına taşmış bulunmaktadır. Ülkemiz
modern şekilde donatılmış fotoğraf laboratuvarlan yanında yeterli
sayıda ve türde fotogrametrik alet ve sistemlerine sahiptir.

Mimarlık  ve  İnşaat  Teknik  Yüksek  Okulundaki  Jeodezi  Fa-
kültesi ile bunun gibi diğer üç Teknik Yüksek Okulda ve altı Mes-
lek  Teknik  Yüksek  Okulunda  fotogrametri  dalında  uzmanlar
eğitilmektedir.  Bu alandaki  bilimsel  araştırma çalışmaları  çoğun-
lukla  jeodezi  ve  fotogrametri  bilimsel  araştırma  enstitüleri,  aynı
zamanda yüksek teknik okullarının ilgili  kürsülermce yürütülmek-
tedir.  1930 yılında «Fotogrametri  Kursları» adlı  kitabın yayımını
yeni kitaplar, yönetmelikler, yönergeler ve teknolojiler izledi. Böy-
lece teori ve pratiğe yönelik yayınların (periyodikler ve mecmua-
lar) toplam sayısı 600 ün üstüne çıktı.

Bulgar  fotogrametricilerinin  çalışmaları  Jeodezi  Bilimsel  ve
Teknik Kuruluna bağlı «Fotogrametri ve Yerin Uzaktan Algılanması»
adlı bir bilimsel ve teknik seksiyon tarafından koordine edilir. Bu
seksiyen Uluslararası  Fotogrametri  ve Uzaktan Algılama Cemiye-
tine bağlıdır.

Bulgarista'nm toprakları düzenli olarak 1 : 3000 den 1 : 30 000
ölçeğine dek çeşitli ölçeklerdeki hava resimleri ile kaplanmakta-
dır. Bunun için genellikle Cari Zeiss Jena (Doğu Almanya), Op-ton-
Oberkoch (Batı Almanya) ve Wild (İsviçre) firmalarının geniş
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açılı  (15/23 cm) ve normal açılı  (30/2^ cm) Jwva kameraları  ile
Sovyet Yapısı Antonavv AN-30 ve AN-14 uçakları kul!anılmak tadır.
Ayrıca Âgfct-Gevart (Batı Almanya), Kodpk (Amerika), Orwo (Doj-.ıı
Almanya) ve Asma (Rusya) firmalarının normal ve diyapozitif  fi-
Iraleri  kullanılmakladır,  Fotoğraf  iaboratuvarları  diri  Zeiss  Jcııo,
Opton ve Pentacon (Doğu Alman v a) firmalarınca sapılmıştır. C/ev-
ıc sağlığı ve doğal zfrıginliklcriu araşln ılm.ıvı amacıyla 1 : 30 OUU-
100 000 ölçekleri arasında alımlar yapılmakladır.

MK.F-6 (Cari Zciss Jena) multîspektral kamera ile yapılan çok
kanallı  alımlar bir deneme alanı  oluşturulması,  uydulardan alman
hava  resimlerinin  yorumu  ve  bunlardan  ekonomik  amaçlarla  ya-
rarlanılmasına ıhizmet etmektedir.

Bulgaristan'da  fotogrametrinin  etkinlik  alanı  herşeyden  önce
topoğrafik harita ve jeode/ik planlar, kadastroyu temel alan fotop-
lanlar gibi çeşitli obje ve tesislerin projelendirilmesi, özel harita ve
planların yapım ve yenilenmesini kapsar.

1 : 25 000 ölçekli topoğrafik haritalar 1 : 25 000 - 1 : 30 000
ölçekli hava resimlerinden; Bulgaristan'nın 'büyük ölçekli (1 : 5 000-
1 : 10 000) topoğrafik haritaları 1 : 12 000 ve 1 : 30 000 ölçekli
hava resimlerinden yapılmaktadır. Kentlerin 1 : 500 ve 1 : 1 000
ölçekli jeodezik planlarının yapım ve yenilenmesi 1 : 6000 ve
1 : 3000 ölçekli resimler yardımıyla olmaktadır. Bulgaristan Halk
Cumhuriyetinde ıkadastral çalışmaların temeli olarak daha çok
1 : 10 000 ve bunun gibi 1 : 30 000 ölçekli hava resimleri kullanıl-
maktadır.  1 :  5 000 -1 :  10 000 ölçekli  harita  ve planlar  jeolojik
çalışmalarda demiryolu, karayolu, ıköprü, tünel ve diğer, teknik te-
sislerde, endüstri bölgeleri yapımında çeşitli obje ve tesislerin pro-
jelendirilmesi ve araştırılması amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Bu  uygulamalar  arasında,  şehirlerarası  ulaşım  yollarının  fo-
togrametrik  olarak  dokümantasyonunun  yapılması  sayılabilir.
Bundan başka uydulardan alman resimler  yardımıyla,  küçük öl-
çekli  jeolojik've  topoğrafik  haritaların  yenilenmesi  amacıyla  bi-
limsel incelemeler yapılmaktadır.  Uydulardan alman bu resimle-
rin özdeş ve sayısal stereo. fotogrametrik yöntemler ve bunun gibi
rödresman ve  ortofoto  yöntemlerine  göre  değerlendirilmesi  amaç-
lanmaktadır.
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Temel  jeodezik  ağların  fotogrametrik  yöntemlerle  sıklaştırıl-
ması  için  diğer  yöntemler  yanında  analitik  blok  triyangulasyonu
yöntemi  de  geniş  ölçüde  kullanılmaktadır.  Fotogrametrik  koordi-
natlar  prezisyonlu stereokornparator  Stekometer  (Cari  Zeiss  Jena)
ölçülüp, Bulgaristan Kayıt Sistemi ÎSOT 9115 E/EC 9002 yardımıyla
manyetik bantlar üzerine kaydediliyor. Diyapozitif üzerine noktaların
taşınması  ve  işaretlenmesi  Transmark  (Cari  Zeiss  Jena)  ve  PUG
(Wild)  aletleriyle  yapılmaktadır.  Hesaplamalar  için  IBM-370
bilgisayarı ya da bulgar ve birim sistem çerçevesinde çeşitli  prog-
ramların  kullanıldığı  RGW  ülkelerince  yapılan  bilgisayarlar  kulla-
nılmaktadır.

Stereo çizimler genellikle Stereometrograph (Cari Zeiss Jena)
gibi  değerlendirme  aletleriyle,  ortofoto  işleri  Topocart-Orthophot.
(Cari Zeiss Jena) sistemiyle gerçekleştiriliyor.

Ayrıca grafik bilgilerin toplanması,  işlenmesi amacıyla bulgar
aletlerinden oluşan bir sistem geliştirildi. Burada söz konusu edi-
len aletler  :  analog-digital  bilgi  dönüşümü için Isot  9115 E aleti,
manyetik .bant üzerine bilgi kaydı için EC 9002 ve EC 9003 alet-
leri (ayrıca bir de mini 'bilgisayar 'bağlıdır), Isot 230 alfa-numerik
baskı  aleti,  Isot  310 mini  bilgisayar ve  bir  otomatik  plotter.  Bu
sistemin çeşitli şekillerde kombine edilmiş  modelleri ölçülerin fo-
togrametrik sistemler yardımıyla kaydedilmesi,  mevcut kent plan-
larının  sayısalî'aştırılması,  kadastro  ve  sayısal  arazi  modellerinin
yapılmasında kullanılmaktadır.

Yersel fotogrametri; taşkömürü üretimi, madenciHk endüstri-
si,  yüksek yapılar,  su  ve trafik  tesislerinin  yapımı,  mimarlık,  ar-
keoloji, makina yapımı, tıp, orman ve kriminalistik gibi alanlarda
kullanılmakta  ve  böylece ölçü  aşamalarının efektif  olarak  bütün-
lenmesini  sağlamaktadır.  Mimarlık  alanında;  sokak  cephelerinin
fotoplanları,  anıtlarda (kilise kesitleri ve kemerleri, detaylar, reli-
yefler, duvar işlemeciliği) için 1 : 20 - 1 : 100 ölçekli planlar ya-
pılmaktadır.  Arkeolojik objeler yersel ve hava fotogrametrisi  yar-
dımıyla 1 : 100 -1 : 10 000 ölçekli planlarla belgeselleştirilmekte-
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dir.  Endüstri  alanında  yersel  fotogrametri  dekapaj  miktarlarının
hesaplanmasında  kullanılmaktadır.  Su  yapılarında  isohipsler  ve
barajlarda  su  miktarındaki  değişimlerin  saptandığı  yüzeyler  ara-
sındaki  bağıntıların  sayısallaştırılmasmda  uygulanmaktadır.  Açık
işletmelerde alan ve hacım belirleme çalışmalarında ölçüler yapıl-
maktadır.  Stereofotogrametri  tıp  alanında  patolojik  durumların
cerrahi müdahele aşamalarının tesbitinde uygulama alanı  bulmak-
tadır.

Bu  makalede  aktarılan  kısa  bilgilerin  Bulgaristan'da  fotogra-
metrinhı  75 yıllık sürekli gelişimi konusunda yeterli olmayacağına
özellikle işaret etmek isteriz. Son 40 yıllık bir süreç içinde fotog-
rametri etki alanını yoğun bir biçimde, önemli ölçüde geliştirmiş-
tir.  Gelecekte uzay, hava ve yerden elde edilen bilgilerin toplan-
ması  ve  işlenmesi  için  otomatik  sistemler  geliştirilecektir.  Bulgar
fotogrametricileri  kendi güçleri  yanında diğer ülkelerdeki meslek-
taşlarıyla  sürdürülecek  işbirliğine  dayanarak  sözü  edilen  amaç
doğrultusunda hizmet vereceklerdir.
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BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİNDE KARTOGRAFİK

ÇALİŞMALAR

Prof.  Dr.  S.  DULGUEROV

Çeviri : Doç. Dr.
Mehmet SELÇUK

Bulgar kartoğrafyası, Bulgaristan'ı 500 yıllık Osmanlı egemen-
liğinden  kurtaran,  1878  Rus-Osmanlı  savaşında,  Rus  'askerî  hari-
tacıları  tarafından yapılan çalışmalara dayanır. Bunlar,  nirengi ve
'astronomik gözlemlerle  bitirilmiş  olan 1/42 000 ölçekli  plançete
alımı ve Bulgaristan'ın 1/126 000 ölçekli 3 VVerst'lik topoğrafik ha-
ritalardır.  Osmanlı  egemenliğinden  kurtulduktan  sonra  Askerî
Coğrafya Enstitüsü, ilk olarak bu haritaların yenilenmesini, bir-
çok haritaya altlık olarak alman ve yıllarca ihtiyacı  karşılayan,
1/40 000 ölçekli topoğrafik haritaların yapımını planlamıştır.

Ülkenin  1/25  000  ölçekli  kartografik  gösterimine  1930'dan
sonra başlanılmış ve Bulgaristan'daki sosyalist ihtilalinden sonraki
yıllarda bitirilmiştir.  Bu haritaların yapımında modern topoğrafik
ve  fotogrametrik  yöntemler  uygulanmıştır.  Bunu  takiben  sayısız
tematik  harita  ve atlasların yapımında altlık olarak alman  1/25
000, 1/50 000, 1/100 000, 1/200 000 vs. ölçekli topoğrafik haritalar
gerçekleştirilmiştir.

Bunlara örnek olarak aşağıdaki haritalar gösterilebilir :
—1/200   000   ölçeğinde   Bulgaristan'ın   toprak   haritası   ve
1/50 000 ölçeğinde Trakya haritası,
—1/200 000 ölçeğinde Bulgaristan'ın jeolojik haritası,
—1/200 000 ölçeğinde Bulgaristan'ın orman haritası,
—1/300 000 ölçeğinde Bulgaristan'ın su haritası,
—1/600 000 ölçeğinde Bulgaristan'ın hipsometrik haritası,
—1/1 000 000 ve 1/2 000 000 ölçeklerinde 90 paftadan oluşan

Bulgaristan'ın iklim atlası, 94



— Tuna nehrinin ve diğer oniki 'büyükçe nehir bölgesinin hid
rolik karakterli 64 haritadan oluşan Bulgaristan hidrolojik atlası.

Bu kartografik yayınlar, aşağıdaki haritaların hazırlanmasın-
da altlık olarak alınmıştır :

—1/400 000 ve 1/1 000 000 ölçeğinde toprak haritaları,
—1/500 000 ölçekli jeolojik harita,
—1/1000 000 ölçeğinde orman haritası,

ve değişik atlaslara ait daha küçük ölçekli birçok haritalar.
Ayrıca, ülkenin birçok bölgesinin 1/25 000 ve 1/10 000 ölçeğin-

deki toprak haritalarının dışında 1/25 000 ölçekli jeolojik harita-
ları  da  yapılmıştır.  Bulgaristan  Halk  Cumhuriyeti  arazisinin
1/5 000 ölçeğinde ve az yoğun dağlık bölgelerinin 1/10 000 ölçe-
ğinde  kartografik  gösterimleri  yirmi  yıl  önce  gerçekleştirilmiştir.
Şurası  bir  gerçektir  ki,  yeryüzünün  gösteriminde  büyük  ölçekli
topoğrafik haritalar oldukça zengin ve tam bilgi verirler.  Bunlar
bize, yalnız çevreyi daha iyi tanımaya değil, tersine gelişmiş sosyalist
toplumun  oluşum  sürecinde  de  değişime  yardımcıdırlar  ve
ekonominin  genel  ve  yerel  planlaması,  mülki  ve  yerleşim  yapısı,
şehircilik,  arazi  düzenlemesi,  belediye  yapı  işleri,  endüstriyel  iş-
letmelerin  hidro  teknik,  hidromeliorasyon,  transport  tesisleri  ve
benzerleri  gibi  ülke arazîsini  tamamen değiştiren projelendirme
için de faydalı olan altlıklardır.

Kartografik  yayınlarıyla  halkın  kültürel  ilgisini  çeken,  Bul-
garistan Kartografik Araştırma ve Tasarım Enstitüsünün aktif ça-
lışması  övülmeğe değer. Herşeyden önce bireysel eğitim kademe-
leri için gerekli olan birçok fizikî, politik, ekonomik, sosyal, tarihi,
yaya gezi,  turistik  ve  tanıtım haritaları  vb.  aynı  zamanda  halkın
kültürel  ihtiyaçlarını  da  karşılamaktadır.  Kartografik  öğrenci  ya-
yınlarının  yapımında,  ilgili  eğitim  programları  ve  yaş  özellikleri
dikkate alınır.

Buna ilişkin olarak aşağıdaki yayınlar anılabilir :

Siyasi Dünya Haritası, kıt'alarm tek tek siyasi haritaları, Bul-
garistan'ın 1/500 000 ölçeğinde genel coğrafya haritası, Parnik Ro-
dop ve Meriç maden ocakları, demirli ve demirsiz metaller ile pet-
rol ve kömür gibi Bulgaristan'daki yeraltı zenginliklerinin 1/50 000
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ölçeğinde  seri  haritaları.  Bunlardan başka bireysel  ekonomi  alan-
larının, üretim kapasitesinin ve değişik tarım (kültürlerinin ortala-
ma veriminin tahmin haritaları, yerleşim alanları ile çevresinin şe-
matik planlan, Rila, Pirim, Stara Planina, Rodoplar, Sredna Gera,
Vitoşa dağlarının yaya gezi haritaları,  kür alanlarının haritaları
da yayınlanmıştır.  Bulgaristan'ın 1/500 000 ölçekli  turistik  hari-
tası,  açıklamalı  ve  fotoğraflı  uzaklık  haritaları,  son  zamanlarda
yayınlanan 1/600 000 ölçekli Bulgaristan'ın yol haritası, önemli ta-
rihi  özellikleri  içeren  tanıtma  haritaları,  Bulgaristan  Devletinin
1300. ıkuruluş  yıldönümü nedeniyle yapılan harita serisi île eğitim
amaçları için yapılan haritalar çok aranan haritalardır.

Atlasların yapımı da önemli bir etki alanıdır. Bu hususta, bil-
hassa aşağıdaki yayınlar anılmağa değer :

— Bulgaristan Bilimler Akademisi ve Bulgar Yüksek Okulla
rındaki kartografik   alanda uzmanlaşan, özellikle   tasarımcı bilim
adamlarının ortak çalışmalarının eseri olan coğrafya okul atlası,

—■ Yukarıda belirtilen hidrolojik atlas ve iklim atlası,
—İki cilt halinde lehçeler atlası,
—Bulgaristan'ın tarih atlası,
—Uluslararası    Kartoğrafya Birliğinin    (ICA) tavsiye    ettiği,
isim yapmış Sovyet Kartografı Prof. Dr. K. A. Salischtschew'in
yö
neticiliğinde yapılmış olan, toplam 168 sayfalı ve «Nasyonal
At
las» diye   adlandırılan Bulgaristan   Halk Cumhuriyeti   Atlası.
Bu
atlas toplam 301 harita, diagram vb. 18 sayfalık açıklamayı
içer
mektedir. Nasyonal Atlas en yüksek derecede bilimsel hizmet
için
Dimitroff Ödülüne layık görülmüştür.
—Bulgaristandaki Partizan Hareketlerinin Atlası (1941-1944),
—Bulgaristan Halk Ordusunun subay ve erleri için yapılan
Bulgaristan Askeri Atlası, zengin tarihi içeriği ile geniş
kitlelerin
de ilgisini çekmektedir.
—Bulgaristan'ın trafik   atlası, Bulgarca ve yabancı    dillerde
yayınlanan son derece ilginç kartografik bir eserdir.
—Bulgaristan yaya gezi ve turistik atlası,
—Bireysel bölgelerin atlasları,
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—■  Eğitim programına uygun hazırlanmış  olan, lise eğitimi
için ooğrafik dünya atlasları serisi.

Yakın  gelecekte  «Dünyayı  Tanı» serisine  ait  birçok  haritadan
oluşan dünyanın genel coğrafik atlası yayınlanıyor, iki 'bu haritalar
zengin bilgi verecek ve geniş kitlenin dikkatlerini çekecektir. Ulus-
lararası çalışma çerçevesi içinde Bulgar uzmanlarının insiyatifîn-
de Avrupa Sosyalist Ülkelerinin Trafik Atlası da hazırlanmaktadır.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti; 1/2 500 000 ölçekli Dünya Ge-
nel Coğrafya Haritasının hazırlanmasına da katılmıştır.  Bu harita
yedi sosyalist ülkenin uzmanlarının kollektif bir eseridir.

Enstitü birçok kabartma harita da yayınlamıştır. Örneğin:

—Yatay ölçeği 1/300 000, 1/400 000, 1/600 000, 1/1 000 000
ve 1/2 000 000 olan, aym veya değişik düşey ölçekli Bulgaristan
ha
ritaları,

—Bireysel bölgelerin 1/250 000 yatay ve 1/50 000 düşey öl
çekli haritaları,

—Ril'a ve Pirin dağları ile Rodoplarm haritaları,

—1/12 000 000 yatay ölçeğinde Afrika haritası,

—1/1 200 000 yatay ölçekli Yunanistan haritası,

—Fas'ın 1/5 000 000 yatay ve 1/250 000 düşey ölçekli haritası.

Kartografik Araştırma ve Tasarım Enstitüsünde değişik küre-
ler (Globusı) tasarlanmış ve yapılmıştır :

— 1/40 000 000 ve 1/80 000 000 ölçeklerinde fiziki dünya ıkü-
resi,

— 1/40 000 000 ölçeğinde genel coğrafya dünya küresi.

Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde kartografik çalışmalar hızla
gelişmektedir.  Bilimsel,  ideolojik  ve  politik  düzey,  kartografik  e-
serlerin  görünümünü  düzeltmekte  ve  ülkemizde  üretici  güçlerin
oldukça uygun gelişmesini ve halkımızın kültürel ilgisini genişlet-
meyi özendirmektedir.
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TÜRKİYE'DE KIRSAL TOPRAK DÜZENLEMELERİ (*)

Prof. Dr. Nazmi YILDIZ
Y. Müh.  Erol  KÖKTÜRK

Yıldız Üniversitesi

1.    G İR İŞ

Doğuşundan bu yana, kendini, içinde bulduğu çevresiyle sürekli bir
etkileşim ve uğraşıya yönlendirmiş  olan insanlık,  yaşayabilmesi  için
gereksindiği tüm şeyleri sağlayabilme amacını taşırken, var olmasına
karşın üretemediği,  ama kullanmak zorunda olduğu şeyler ,  üzerinde
daha  iyi  düşünmek  zorunda  kalmıştır.  Doğal  kaynakların  en
önemlilerinden  biri  olan  «toprak»,  üzerinde  düşünülmesi  gereken
«üretilemeyen»lenin başında gelmektedir.

Yüzyıllarca toplumsal üretimin tüm aşamalarında insandan son-
raki en önemli öğelerden biri olma özeliğini koruyan toprak, özellikle
15. yüzyıldan sonra bilim ve tekniğin gelişiminin toplum yaşamında
yarattığı devingen dönüşümler sonucu ortaya çıkan üretim alanla-
rıyla birlikte toplumsal işlevini sürdürmüştür. Bu üretim alanlarında,
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan yeni toplum
anlayışları  yeni  dönüşüm  ve  düzeltimleri  beraberinde  getirirken,
topraktaki dönüşümler; yüzyılların izlerini taşıyan yapıların iyileştiril-
mesi her ülkede aynı kolaylıkla gerçekleştirilememiştir.  Sanayi top-
lumuna geçişte toprağın en önemli kullanım biçimi olan tarımda ya-
pılacak  yeni  düzenlemeler  özellikle  var  olan  yapı  bozukluklarının
kökten değiştirilmesine ilişkin olunca, bu, uygulanması oldukça güç
politikaları  ve  uygulama  araçlarını  gerektirmiştir.  Bu  politika  ve
araçlar tarım yapılan kırsal alanlardaki insan-toprak ve insan-çevre
ilişkilerini yeniden düzenlemeyi, yani bir dönüşümü amaçladıkların-
dan, içerdikleri değerlerin nesnel, çözümleyici ve kalıcı olma zorun-
luluğu vardır.

(*)    FIG'e sunulan bildirinin özetlendiği Türkçe inceleme. 98



2.    KIRSAL ALANDAKİ DÖNÜŞÜMÜN ARAÇLARİ ¥E İLİŞKİLERİ

Toplumların gelişim süreçlerinde yüzyıllar boyu çok önemli yer
tutan  bir  üretim  alanı  olan  tarım,  hemen  tüm  ülkelerin  toplumsal
üretimlerinin  en  temel  yanını  oluşturur.  Bu,  yalnızca insanlar  için
yaşamsal önemi olan besin,  giyim v.b.  maddelerin üretildiği  sektör
olmasından değil,  nüfusun  büyük  bölümünün  yaşadığı  ve geçimini
sağladığı alan olmasından dolayı da önemlidir.

Kırsal alanda toprak üzerinde oluşan üretim ilişkileri tarımın ya-
pısını belirler. Ülkedeki ekonominin yapısı —gelişen koşul ve ilişki-
lere uygun olarak— bilim ve teknolojik  gelişmelerin  sunduğu yeni
olanaklar çerçevesinde dönüşümlere uğrarken, tarımın, bu gelişme-
lerin dışında kalması düşünülemez. Bu dönüşüm ise yeni toplum ya-
pısının, gelişimıi  yavaşlatacak olan eski ilişkileri  silmesi ile tamam-
lanabilir. Bu süreçte, toplumsal üretimin çeşitli yanlarının birbirlerini
etkilemesi ve dönüşümü hızlandırması söz konusudur.

Gelişim  sürecinde  bilıimsel  ve  teknolojik  ilerlemelerin  sunduğu
donatım ve yöntemlerin  tarımda kullanılmasıyla  iyelik  ilişkilerinde
küçük üreticiler aleyhine bir çözülme başlarken bu, aynı zamanda,
göçü başlatmakta, öte yandan kentsel ve kırsal yaşam arasındaki
sosyal dengesizlik ve fark giderek büyümekte, kırsal üreticilerin top-
lumsal üretimden aldıkları  payın hep daha az oranda oluşu kırsal
alandaki huzursuzlukları artırmaktadır.

Bu farklılıklardan daha önemlisi ve bunların nedeni ise tarımsal
üretimin ve yapının temelini oluşturan toprak iyeliğinde ortaya çıkan
kutuplaşmadır. Ekonomide gelişen yeni süreçlerin etkisiyle daha da
hızlanan kutuplaşmanın küçük işletmeler düzeyinde ortaya çıkardığı
yıkım mülksüzleşme sürecini  hızlandırırken,  tarımda yapısal  dönü-
şümleri zorlayan en önemli etken olmaktadır.  Toprak iyeliğinin bu
belirleyici özelliği  nedeniyle kırsal düzenlemelerden söz etmek,  ço-
ğunlukla toprak-insan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesiyle aynı an-
lamda kullanılmaktadır.

Tarımsal yapının bozukluklarının giderilmesi, toprak-insan ilişki-
lerinin  yeniden  düzenlenmesi,  yani  toprak  üzerinde  toplum yararı
amacıyla çağdaş bir iyelik yapısının oluşturulması ve böylece de ta-
rım topraklarının en uygun kullanım yapısına kavuşturulması çağ-
daş gelişmişlik düzeyine ulaşma yolunda önernlj bir aşamayı oluş-
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turur. Böylece, insanlar, kırsal alanda en iyi yaşama ve topraktan
en uygun şekilde yararlanma olanaklarına kavuşurken, çalışma ve
üretim koşulları yeniden düzenlenerek yaşanabilir bir kırsal alan ya-
ratmanın gerekleri de yerine getirilmiş olur.

Böylesine bir  kırsal  alan yaratmak  için,  ileri  ülkeler,  tarımdaki
dönüşümleri, ekonomileri ve gelişmişliklerinden aldıkları güçle daha
kolay gerçekleştirebilmektedirler. Buna karşın tarımın üretim süreç-
lerinde temel  olma ve henüz ekonomiyi  kurtarıcı  işlevini  koruduğu
gelişmekte olan ülkelerde yapısal dönüşümleri gerçekleştirebilmek
için değişik formüller önerilmektedir. Kırsal düzenleme aracı olarak
bu ülkelerde iki temel yaklaşımdan söz edilebilir :

1.   Toprak Reformu, 2.   Tarım Reformu

Bu iki kavram ya birbirinin karşısına konulmakta ve -işlevleri ka-
rıştırılmakta ya da aynı anlamda kullanılabilmektedir.

Toprak  R e f o r m u ,  gelişme  sürecinde  var  olan  üretim
ilişkilerindeki  gecikmiş  bir  yapının  yeniden  düzenlenmesi,  «ıslah»
edilerek var olan genel yapının özelliklerine uydurulması (Börtücene
1978 :  70),  böylece toprak-insan ilişkilerinin yeniden düzenlenerek,
köylünün büyük toprak sahipliğinden kaynaklanan ağır baskı ve sö-
mürüden  kurtarılmasıdır.  Böylece  kırsal  alandaki  toprak  ve  gelir
adaletsizliği  giderilerek  toplumsal  adaleti  sağlama  ve  köylüyü  top-
raksızlıktan kurtararak araziye ve daha yüksek gelire kavuşturma
ve daha bağımsızlaştırarak ekonomik olduğu kadar siyasal bakım-
dan da güçlendirmeyi amaçlayan (DPT 1879 : 286) bir düzeltim (re-
form) gerçekleşmiş olur.

T a r ım  R e f o r m u  ise,  iyeliğin  ve  toprağın  kullanım ko-
şullarının iyileştirilmesi suretiyle çok dağınık şekilde bulunan toprak
mülkiyet  düzeninin  en  uygun  işletme  ölçeğine  kavuşturulmasıyla
çağdaş  teknolojilerin  tarıma  uygulanmasını  sağlayacak  bağımsız
üretim  birimlerimin  yaratılarak  tarımsal  prodüktivitenin  artırılmasıdır
(Kazgan 1971, Seylam 1971 : 5).

Bu tanımlamalardan şu saptamaları yapmak olanaklıdır :

H Her iki  reformda da düzenleme amacıyla iyelik hakkına el atma
(müdahale) söz konusudur. Fakat toprak reformunda iyelik hak-
kını sınırlandırmaya yönelik el atma, tarım reformunda sınırlan-
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dırma değil, toprağı kullanım koşullarının iyileştirilmesi amacıy-
la söz konusu olmaktadır.

0 Toprak reformu temel olarak topraksız ve az topraklı köylüle-
rin çıkarına yapılan ve onların toplumsal üretim sürecinin özgür
üyeleri olmasını sağlayan bir araç iken, tarım reformu topraksız
çiftçilerin  konumlarında bir  değişikliği  amaçlamayan bir  araç
olarak yansımaktadır.

#Toprak reformunda, saptanan bir   büyüklüğün   üzerindeki özel
mülklerin kamulaştırılarak yoksul köylülere dağıtılması amaçla
nırken, tarım reformunda dağıtım amaçlı kamulaştırma söz ko
nusu değildir.

#Toprak reformuyla arazi düzeni ve gelir dağılımının yeniden dü
zenlenerek toprağın, mutlaka işleyenin elinde olmasının sağlan
ması amaçlanırken, tarım reformunda böylesi bir değişiklik ya
pılmaksızın, teknolojik değişimle hızlı bir üretim artışı amaçlan
dığından var olan kurumsal yapı içinde tarımsal sorunlara çö
züm aranır (İnan 1982).

Bu tanımlar ve saptamalardan da görüldüğü gibi, iki araç ayrı
ayrı  birbirlerinin  işlevlerini  yerine  getirememektedir.  Çünkü  kırsal
düzenleme olayına iki ayrı yaklaşımın değer yargılarını içermektedir-
ler. Bu nedenle kırsal alandaki düzenlemelerden ve kalkınmadan
söz ederken,  uygulama araçlarının dayandığı  felsefenin ve bunun
taşıdığı değer yargılarının çok açık ortaya konulması gerekir (Tü-
tengil 1977 : 61). Amaç çok belirgin olarak ortaya konmayınca uygu-
lama araçlarının dayanacağı ilkeler de çoğunlukla belirsiz olur, ya-
ni çözümleyici ve kalıcı nitelikte olmaz.

Bir ülkede toprak reformu yapmadan da tarım reformu yapılabi-
lir. Ancak, kırsal alanda ve tarımdaki yapısal bozuklukların gideril-
mesi söz konusu olunca durum değişmektedir. Çünkü, toprak iye-
liğinin toplum üyeleri arasında dengesiz dağılmış olduğu ve kiracılık,
yarıcılık,  ortakçılık  ve  tarım  işçiliği  koşullarının  iyi  düzenlenmediği
ülkelerde toprak reformuna baş  vurmadan yapılacak tarım reformu
aslında adaletsiz olan gelir dağılımının daha da kötüleşmesi sonu-
cunu doğuracaktır.  (Çelebican 1968: 17). Böyle olunca, yapısal bo-
zuklukların varlığını koruduğu ülkelerde tarım reformu toprak refor-
munun karşısına koymak, büyük toprak sahipliğini ve kırsal alandaki
gelir dengesizliğini savunmakla aynı anlama gelmektedir.
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Tarım reformunu kırsal düzenlemelerin odağına koyan ve top-
raK reformunu yadsıyanlar, çoğunlukla, bunu «toprak dağıtımı» ola-
rak kabul etmekte, en uygun işletme büyüklüğünün üzerindeki ara-
zilerin  kamulaştırılmasıyla  yapılacak  dağıtımın  tarımsal  üretimi  dü-
şüreceğini  savunmaktadırlar. Düşüncelerinin altındaki gerçeği,  yani
«tutarlı bir toprak reformu ile toprak sahipliğinden gelen güçlerinin
kırılacağını» ise söylemeyerek gizlemekte, böylece var olan tarımsal
yapının korunmasını savunmaktadırlar.

Aslında toprak reformu, büyük mülk sahipliğinin sona erdirilme-
si  için  en  uygun  işletme büyüklüğünün  üzerindeki  toprakların ka-
mulaştırılarak  yoksul  çiftçilere  dağıtılması  amacıyla  birlikte  başka
düzenlemeleri  de kapsamaktadır.  Reform uygulamasıyla; köylülerin
gönüllü  olarak  destekleyecekleri  arazj  toplulaştırması  ve  koopera-
tifleşme ile toprak  parçalanmasının giderilmesi  ve kırsal alandaki
altyapı eksikliklerinin tamamlanması, köylülerin üretim ve pazarla-
ma süreçlerinde yalnızlıktan kurtularak kredi, ekipman, donatı, çağ-
daş teknoloji v.b. verilerle desteklenmeleri sağlanmış olur. Yapıla-
cak yeni düzenlemelerle dağıtılan toprakların, en uygun işletme bü-
yüklüğünün  altına  düşecek  şekilde  parçalanması  önlenir,  işletme
bütünlükleri korunur.

Bu nedenlerden dolayı toprak reformunun tarımsal üretimi azal-
tıcı etkisinden söz etmek inandırıcı olmamaktadır.  Bu durumda ne
yapılmalıdır?

Gelişmekte olan ülkelerde tarımda yeni bir  dönemi başlatacak
düzenlemelerin toprak reformu temeliine dayanması; tarımda yapısal
bozuklukların  giderilmesi,  kırsal  alandaki  yaşam  dengesizliğinin
azaltılması, tarımın, toplumun ulaştığı ekonomik ve sosyal geliişmiş-
lik düzeyindeki yerini alması ve bu alanda çağdaş üretim ilişkilerinin
oluşturulması açısından gerekli olmaktadır. Bu düzenlemelerin, çağ-
daş  teknoloji  ve üretim yöntemlerimin kırsal  alanda uygulanmasını
olanaklı kılacak, böylece de tarıma yeni girdilerin sokulması ve üre-
tim çeşit ve ölçeğinin artmasını, tarımın ülke ekonomisine olan kat-
kasınin çoğalmasını  sağlayacak bir  tarım reformuyla bütünleştiril-
mesi  gerekmektedir.  Böylesi  bir  bütünleşme,  köylülerin  özgür  is-
tençleriyle oluşturup destekledikleri  kooperatifleşme ile tamamla-
nırsa, kırsa! yapı değişikliği güçlü bir politikaya kavuşmuş demektir.
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Bu genel  yaklaşım ülkemiz koşullarında irdelendiğinde ortaya
çıkan tablo ve sonuçlar, kırsal alanlarında benzer koşulların, var ol-
duğu diğer gelişmekte olan ülkeler için de bazı genellemeleri ola-
naklı kılabilir.

3.    TÜRKİYE'DE KIRSAL TOPRAK DÜZENLEMELERİNİN
TARİHSEL GELİŞİMİ

77 milyon hektar olan toprak kaynaklarının 27.7 milyon hektarı-
nın (%35) tarım alanı olduğu ülkemizde toplam nüfusun % 56.1'i kır-
sal alanda yaşamaktadır (DPT 1979 : 340, DİE 1981). Bu nüfusun
sağladığı tarım ürünlerinin gayrı safi milli hasıla (GSMH) içindeki
payı 1980 yılında %.9 olup genel ihraeat içindeki payı % 57.5 dur
(Tekine! 1982 : 2). Ülke ekonomisinde böylesine önemli bir yeri olan
kırsal alanda, özellikle 1948'lerden sonra başlayan kentlere göçün
1970'li yıllarda 2.8 milyona (DPT 1979 : 24) ulaştığı ve bunun bir tür-
lü denetim altına alınamadığı göz önünde tutulursa, ülkemizde kır-
sal  alanda  bazı  dengesizliklerin  olduğu  rahatlıkla  söylenebilir.  Bu
dengesizlik Cumhuriyet dönemi boyunca sürdüğünden, kırsal düzen-
lemeler  ülkemizde,  her zaman çözüm bekleyen sorunların başında
gelmiştir.

Günümüzdeki durumu irdelemeden önce, kırsal toprak düzenle-
melerinin tarihsel gelişimi konusunda   bilgi   vermekte yarar vardır.

Bu gelişimi de 3 döneme ayırarak incelemek olanaklıdır.

3 . 1 .    1 9 4 - 5 ' e    K  a  ü  a r    O l  a  n    D ö n e m

Türkiye  tarihinde toprak  mülkiyeti,  bir  ekonomik  olay olarak
Batıdan  farklıdır.  Batıda  uzun  zamandan  beri  toprak  mülkiyetinin
oluşmasına karşın bizim toplumumuzda hiç olmazsa hukukî yönden
Osmanlı Devletinin kuruluş çağjnda özel toprak mülkiyeti söz konu-
su değildi (Akdağ 1971). Toprak, merkezi feodal devletin malı ola-
rak kabul edilmiş,  yararlanma hakkı  köylüye, geliri  ve yönetimi de
memur-askerlere bırakılmıştır.

Osmanlı  Devletinde 16.  yüzyılın sonlarına doğru  baş  gösteren
ekonomik bunalım, toplumun temelini oluşturan orduyu besleyecek
yeni kaynakların bulunmasını   gerektirmiştir.   Topraktan elde edilen
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artı-ürünün sanayileşme amacına yöneltilemediği  bu dönemde, tek
üretim aracı olan toprak üzerinde var olan yapıda dönüşümler baş-
lamıştır. Köylülerin büyük oranda topraktan kopmalarına neden olan
bu dönüşümler  sonunda,  arazinin  tasarruf  hakkı  güçlü  kişilerin
elinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu sürecin sonunda, 1839 Tanzi-
mat Fermanı'nın «batılılaşma felsefesi» doğrultusunda 1858 tarihli
Arazi Kanunnamesi ile miri (kamu malı sayılan) toprak sistemi bıra-
kılmış, miri arazilerin özel iyeliğe dönüşümü süreci hızlanmıştır.

1922 Ağustosunda,  esas olarak işgal kuvvetlerine ve merkezi
feodal devlete karşı verilen ve utkuyla sonuçlanan Ulusal Kurtuluş
sonrası kurulan Ulusal Devlet temeldeki «toprak sorunu»na köktenci
şekilde eğilememiştir. O dönemde, Bağımsızlık Savaşıyla birlikte,
var 0-lan feodal toprak iyeliğinin, savaşta en önemli güç olan ve
daha 1920'lerde topraksızlar oranının  %  50'ye yaklaştığı (Siliier
1981 : 13) köylüler yararına sona erdirilmesi başarılsaydı, sorunun
bugünkü boyutlara ulaşması engellenirdi.

Miri topraklarda başlayan ve «özel iyeliğe dönüşüm süreci» ola-
rak niteleyebileceğimiz çözülme 1926 yılında, İsviçre Yurttaşlar Ya-
sası'ndan çevirilerek oluşturulan ve eldenlikle (zilyetlikle) mülk edi-
nebilme hükümlerini de içeren «Türk Yurttaşlar Yasası (Medeni Ka-
nun)» nın yürürlüğe girmesiyle yasal bir dayanağa da kavuşmuştur.

Bu yasa genç Cumhuriyetin yurttaşlık haklarının düzenlenmesi yo-
lunda ileri bîr adım oluştururken, bazı hükümlere bizim ülke koşulları
gözetilmeden  yer  verilmiş  olması  büyük  sakıncalar  doğurmuştur.
Miri toprakları tasarruf  eden kişiler bu yasadaki hükümlerden, ara-
zilerin maliki olma ve sonra da bu sahipliği genişletme amacıyla ya-
rarlanmışlardır.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve bunun ülkemizde tarımdaki
küçük  üreticiler  üzerinde yarattığı  yıkımdan sonra  1930'lu  yıllarda,
ülkedeki büyük mülk sahipleri ve ağaların elindeki işlenebilir top-
raklar yüzde 40-50 dolaylarında iken nüfusun yüzde 65-70'ini oluştu-
ran yoksul köylüler ve tümden topraksızlar, işlenebilir arazilerin yal-
nızça yüzde 5-10'una sahiptiler (Börtücene 1978 : 78). Bu dengesiz-
lik nedeniyle o yıllarda hazırlanan ve ülkedeki toprak dağılımı soru-
nuna yönelik ilk çabalar olan İskan, Toprak ve Zirai İslahat Kanunu
tasarıları,  köyün ve toplumun yapısında köklü dönüşümleri gerçek-
leştirmek için düşünülmüş,  ancak tasarılar yürürlüğe bile konama-
mıştır (Kazgan 1977 : 548).
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Toprak  sorununun ve kırsal  alanların düzenlenmesi  gereğinin
giderek ciddi boyutlar alması üzerine Atatürk 1937 yılında meclisi
açış konuşmasında, o zamana kadar kırsal sorunlara yönelik olarak
yinelediği görüşlerini daha net bir şekilde ortaya koymuş ve «Top-
rak Yasasının bir sonuca varmasını kamutayın yüksek yardımların-
dan beklerim. Türk çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa
malik olması kesinlikle gereklidir. Bu politika ve düzende yer alabile-
cek noktalar şunlardır : Bir kez ülkede topraksız çiftçi ailesi bırakıl-
mamalıdır.  Daha önemlisi, bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın
hiçbir neden ve biçimde bölünmez bir nitelik alması, büyük çiftçi ve
çiftlik  sahiplerinin işletebilecekleri  arazi genişliğinin arazinin bulun-
duğu yurt bölgelerinin nüfus yoğunluğu ve toprak verim derecesine
göre sınırlandırılmasıdır» diyerek toprak sorununa önemle eğilmenin
zorunluluğunu vurgulamış ve bu yönermeden sonra anayasada, yeni
çıkarılacak yasaya hazırlık olmak üzere kamulaştırma ile ilgili «be-
delin tam ve peşin ödenmesi»ne ilişkin hükümler değiştirilmiştir.

Bu yıllarda Atatürk'ün ölümü, başlayan İkinci Dünya Savaşı ve
büyük toprak sahiplerinin direnmeleri, yapılan çalışmalara 1945 yılı-
na kadar ara verilmesine neden olmuştur.

Cumhuriyetin duyurulmasından 1945 yılına kadar geçen 22 yıllık
dönem gözlendiğinde, 1938'de ulusal gelirdeki payı, sanayinin % 16
olmasına karşın, % 48 olan tarımda {Yerasimos 1980 : 697), yapısal
dönüşümleri  sağlayacak köklü girişimler  olmadığı,  1923-1938 yıllan
arasında yapılan 708 bin hektar toprak dağıtımının, ekim alanlarının
genişlemesi sonuccunda başka etkisi bulunmadığı görülmektedir.

3 . 2 .     1 9 4 5  -  Î 9 7 3     D ö n e m i

1945  yılında  yürürlüğe  giren  Çiftçiyi  Topraklandırma  Yasası
(CTY),  Cumhuriyet  döneminin,  toprak  düzenlemeleri  açısından ilk
önemli  yasasıdır.  Yasanın  çıktığı  tarihin  «Toprak  Bayramı»  olarak
duyurulması, böyle bir yasanın özlemini ve gerekliliğini vurgulaması
açısından ilginçtir. Yasayı çıkaranlar; imparatorluk döneminden kal-
ma ilişkilerin sona erdirilmesini, ilkel tarım düzeninin yeni bir yapıya
kavuşturulmasını, sürmekte olan büyük mülk iyeliğinde geniş boyut-
lara ulaşan yoksul köylüler yararına düzeltimler yapılmasını, köylü-
nün toprak sahibine bağımlılıktan kurtarılarak özgür üretici duruma
getirilmesini  amaçlamışlardı.  Tasarı  meclisteki  uzun tartışmalardan
sonra bazı değişiklikler yapılarak kabul edilmiş ve yasalaşmıştır.

105



Yasanın özellikle 17. maddesinde yer alan, 50 dönümden fazla
toprağın, yerel özellikler göz önüne alınmak üzere kamulaştınlabile-
ceğine,  kiracı  ve  ortakçıların,  üzerinde  çalıştıkları  toprağın  sahibi
yapılacaklarına ilişkin hüküm, parlamentoda büyük tepkilere yol aç-
mış, yürürlüğe girdikten 6 ay sonra bu tepkilerin sonucu Türkiye'de
tek partili yaşam son bulmuştur (Kök 1978 : 111).

Tepkiler sonucu oluşan partinin erke gelişiyle, büyük toprak sa-
hiplerinin mecliste etkin bir güce sahip oldukları 1950-1960 dönemin-
de, önce 17. madde değiştirilmiş,  sonra kamulaştırma tabanı  5000
dönüme çıkarılarak «bedelin tam ve peşin ödenmesi»ne ilişkin hü-
küm yine geri getirilmiş,  papılan diğer değişikliklerle yasanın var
olan reformcu içeriği  de boşaltılmıştır. Özellikle 1950'den sonra bu
içerikle  uygulanan yasaya göre,  yürürlükte  kaldığı  28 yıl  içinde
432117 aileye 2231.3 bin hektar arazi dağıtılmıştır. Dağıtılan toprak-
lardan 15,4 bin hektarı kamulaştırma île elde edilmiştir. Kamulaştırı-
lan toprakların yalnızca 5,4 bin hektarı, yani dağıtımın yüzde 0,7'si
özel mülk arazileridir (Taraklı 1976 : 290). Taria arazilerinde 1938
-1967 yılları arasındaki % 8Tlik artışın % 62'si 1950-1955 yıllarında
gerçekleştirilmiştir (Tütengil 1977 : 94). Tarım topraklarındaki bu ge-
nişlemenin yasanın uygulanması sırasında Hazineye ait olan mera
ve çayırlardan oluştuğu ve topraksız ailelere verilen arazilerin daha
çok verimsiz ve kıraç olduğu da göz önünd etutulursa, yasa He ta-
rımda ve kırsal alanda var olan üretim ilişkilerinin korunduğu, yapı-
sal  dönüşümün  gerçekleşmediği,  tarımsal  açmazın  değiştirilmesi
yönünde bir etkinin de oluşmadığı anlaşılmaktadır. Yasa, devlet top-
raklarının rasyonel olmayan ve tarımsal verimliliğe olumlu etki yap-
mayan cüce işletmeler  yaratılması  uğruna uygulanmış,  işletmelerin
küçüklüğü yanında, toprakların kıraç ve verilen kredilerin yetersiz
oluşu  nedeniyle,  ailelerin  mülklerini  büyük  işletmelere  devrine  yol
açmıştır (Seylam 1971 : 9).

ÇTY uygulamalarının başladığı yıllarda, ülkemizde, tarımda ma-
kinalaşma olayını destekleyen gelişmeler olmuştur. İkinei Dünya Sa-
vaşından sonra bilim ve teknik alanında atılan dev adımların etkileri,
gelişmekte olan ülkelere, çarpık da olsa, yansımıştır. Ülkemizde 1984'
den sonra Marshall Planı doğrultusunda başlayan makinalaşma sü-
reci,  kırsal  alanda  toprak  kutuplaşmasını,  buna  koşut  olarak  da
mülksüzleşme sürecini hızlandırmıştır.  Kırsal alandaki dönüşümlerin
planlı olmaktan uzak, çoğunlukla piyasa koşullarına bırakılmış ol-
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ması,  özellikle  işletme  düzeyinde  yıkımı  beraberinde  getirmiştir
(Tekeli 1977 : 43). Bu süreçte 1048'de 1800 olan traktör sayısı 1970'
de 100.000'e çıkarken büyük bir iş gücü açığı yaratmıştır. CTY uygu-
lamaları,  bu uygulamalarla  tarım alanlarının genişlemesine karşın
süren göç olayı, kırsal yapıda iyelik yığışmasınm göstergesi olmak-
tadır.

Bu dönemin önemli  gelişmelerinden biri  de,  1960'dan sonra
İkinci  Cumhuriyet  Anayasasının  kabulüyle  birlikte  planlı  kalkınma
döneminin  başlamasıdır.  Bu  yıllardan  başlayarak  anayasanın  da
önerdiği,  toprak  sorununa birçok  yaklaşım denenmiş,  çabalar  yo-
ğunlaşmıştır.

ÇTY uygulamaları sürerken, bu süreçten bağımsız olarak, tarım-
da verimi  artırmak,  işletmelerin  bünyelerinde var  olan bozuklukları
gidermek  ve  verimi  artırıcı  iyileştirmeleri  gerçekleştirmek  amacıyla
yapılan (Çevik 1974 : 7) ve tek başına uygulandığında dar kapsamlı
tarım reformunun aracı  olan arazi  toplulaştırması  çalışmaları,  Bir-
leşmiş Milletler Gıda Örgütünün (FAO) önenisiyle, 1961 yılında gö-
nüllü olarak ve yalnızca Türk  Yurttaşlar  Yasasının 678. maddesine
dayanarak başlatılmıştır.  Bu başlangıç makinalı tarımın gerektirdiği
işletme büyüklüğünü sağlama, kırsal alandaki toprak parçalanması-
nı önleyerek yeni oluşturulacak işletmeleri altyapı tesislerinden ya-
rarlandırma  amacıyla  çakışmaktadır.  Güçlü  yasal  dayanaklardan
yoksunluk  ve bu konularda  yetişmiş  teknik  elemanın bulunmayışı,
çalışmalara 1964 yılına kadar ara verilmesine neden olmuştur. 1966
yılında çıkarılan Arazi Tevhidi Tüzüğü ile «proje alanında toprak mu-
hafaza ve zirai sulama tekniğinin gerekli kıldığı durumlarda, parsel-
lerin yerlerinin ve şekillerinin değiştirilmesi, birleştirilmesi ve amaca
uygun şekilde parselere ayrılması  suretiyle yeniden düzenlenmesi»
şeklindeki dar kapsamlı tanıma uygun olarak yeniden başlayan ça-
lışmalar 1972 yılına kadar sürmüştür.  Bu tarihe değin ülkemizde
28348 hektar alanda 46 projenin etüd ve uygulaması yapılmış, bun-
lardan 8'inin rölöve ölçüleri bitirilmiş, böylece yalnızca 14 köyün iyelik
sorunları çözülebilmiştir (Yıldız 1974 : 18, 87). 1973 yılından sonraki
çalışmalar  yeni  çıkarılan  Toprak  ve  Tarım  Reformu  Yasasındaki
(TTRY) hükümlere göre yürütülmüştür.

1960-1870 yılları kırsal alanda yukarıda sözü edilen çalışmalarla
eşgüdümü olmayan tasarımların yapıldığı yıllar olmuştur. Bu dönem-
de hazırlanan ve bazılarının kırsal alanda yapısal dönüşümleri içe-
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ren «toprak reformu»na, bazılarının «tarım reformu»na ağırlık verdi-
ği 8 yasa tasarısından hiçbiri yasalaşmamıştir.

Kırsal alandaki düzenleme çalışmalarının böylesine yoğun oldu-
ğu bu dönemde, önee yöntem yönünden iptal edilen, arkadan bazı
şekil  değişikliklerinden sonra yürürlüğe giren 766 sayılı Tapulama
Yasası ise, 33. maddesinde eldenlik (zilyetlik) yoluyla toprak edinme
konusunda getirdiği  hükümlerle devlete ait  toprakların yağmalan-
ması  sürecinin tamamlanması  yolunu açmıştır.  İmparatorluk  döne-
minden kalma belgelerle tasarruf hakkını özel iyelik hakkına dönüş-
türme olanaklarını veren yasanın, 8 tane toprak reformu yasa tasarı-
sının hazırlandığı bir dönemde yürürlüğe girişini raslantı olarak ka-
bul etme olanağı  yoktur.  Bu yasanın uygulamada ne gibi sonuçlar
doğurduğu 1973-1978 yıllarında Urfa'daki toprak reformu uygulaması
sırasında ortaya çıkmış ve tapulaması yapılan 16 milyon 600 bin dö-
nüm arazinin 8 milyon 525 bin dönümünün bu yasanın 33. maddesi
hükmüyle büyük toprak  sahiplerine tapulandığı  anlaşılmıştır.  Diğer
illerde de benzer durumlar söz konusudur.

1873 yılına gelindiğinde, tarım işletmelerinin yüzde 10.9'u 5 dö-
nümden küçük toprakları işlemekte, bu topraklar tüm işlenen alanın
ancak binde 6'sını oluşturmaktadır. Tarımsal işletmelerin yüzde 70.6'
sı tüm tarım topraklarının yüzde 21,1'ini işleyebilmektedir. Bunlar
50 dönüm ve daha küçük topraklardır. Öte yandan işletmelerin yüz-
de 1.1'ini oluşturan 500 dönümden büyük topraklan işleyenler tüm
toprakların yüzde 22.2'sini ekip-biçmektedir.  İşletmelerin binde 5'inj
oluşturan 1000 dönümden büyük topraklar ise toplam alanın yüzde
15.4'ünü içermektedir. Bu sürecin sonunda, 1963 yılında yüzde 9.1
olan topraksız aile oranı 1973 yılında yüzde 21.9'a çıkmıştır (DPT
1979 : 11, 13).

Genel olarak değerlendirildiğinde bu dönemde de, öncekinde ol-
duğu  gibi,  kırsal  alanda  yapısal  dönüşümler  gerçekleştirilememiş,
gelişmekte elan teknolojilere karşın üretimiliş kilerinde bir değişik-
lik olmamıştır. Kırsal alanda sorunlar katlanarak artarken, toprak-
tan kopuş  vem ülksüzleşme süreci hızlanmıştır. Çiftçiliğin, gelir da-
ğılımının en dengesiz olduğu meslek özeliğini koruduğu bu dönem-
de, 1972 yılında ülkede toplam çalışanların yüzde 66.9'u tarım ala-
nında bulunurken, aynı yıllarda kentlere göç edenlerin sayısının mil-
yonlara jıkması, köktenci bir şey yapılmadığının göstergesidir. Özet-
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le, bu dönemin sonunda da kırsal alan kalıcı   çözümle   beklemek-
tedir.

3.3.   1973   Sonrası   re   T o p r a k    R e f o r m u
U y g u l a m a s ı

196O'!ı yılların sonlarına doğru ülkemizde toprak reformundan
çok tarım reformunun gerekliliği tartışılır olmuştur. Toprak reformu-
nu istemeyen güçlerin de etkisiyle 1873 yılında, yasa, «Toprak ve
Tarım Reformu Yasası» adıyla yürürlüğe girmiştir.

Toprak ve Tarım Reformu Yasasının ilk ve tek uygulamasının
Urfa'da Kasım 1973'de başlayacağı duyurulmuştur. Neden uygula-
ma ilk olarak Urfa'da başlamıştır?

Ülkemizde 67 ilden sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi olarak
53. sırada gelen ve tarım dışındaki bütün gelişmişlik göstergelerinde
en sondaki 10-15 il arasında bulunan Urfa'da tarımsal işletmelerin
% 17'si toplam işlenen toprağın % 64'ünü, işletmelerin % 4.4'ü top-
rağın hemen hemen % 43'ünü işliyordu. Okur-yazarlık oranının en
düşük olduğu illerden biri olan Urfa'da toprak dağılımındaki bu çar-
pıklık, topraksız ve az topraklı köylüler için toprak sahibine bağımlı-
lık,  ortakçılık ve kiracılık  ilişkilerinin  yaygın olmasıyla belirginleşi-
yordu. Türkiye'de tarımın 1974 yılı içinde GSMH içindeki payı % 27
dolayında iken, Urfa'da bu % 70.9 idi (Çavdar 1978 : 129, 130). Öte
yandan, iildeki 644 köyden 123'ü bir kişiye, aileye ya da sop'a aitti.
Böylesine dengesiz toprak yapısına sahip bir  bölgede reform hem
zorunlu, hem de zordu.

TTR uygulaması ile Urfa'da 75700 aileden yalnızca 1218'ine, ya-
ni toprak isteminde bulunan ailelerin yalnızca % 1,6'sına kamulaş-
tırılan toprakların % 14'ü olan 230 bin dönüm tarım toprağı dağıtıl-
mıştır.  Büyük toprak sahiplerinden kamulaştırılan 1 milyon 620 bin
dönüm arazinin yalnızca 230 bin dönümünün dağıtılmasındaki man-
tık,  reform uygulaması  sonucu gerçekleştirilen diğer yatırım ve ör-
gütlenmelere de yansımıştır. Urffa uygulaması «reform» adına talih-
siz bir örnek olmuştur.

TTR'nın Mayıs 1977'de Anayasa Mahkemesi'nce  iptal  edilerek
1978'de  yürürlükten  kalkmasıyla,  kamulaştırılan  yerler  ile  Hazine
arazilerinin korunması, kullanılması, dağıtılması, sınırlı sayıda da ol-
sa, toprak dağıtılan işletmelerin sürmesi, bölgede yapılan yatırımlar,
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gerçekleştirilen sulama şebekeleri ve diğer altyapılardan yararlanma
ve taşınmazlarının bir kısmı  kamulaştırılan toprak sahipleri ile ilgili
durumlarda ortaya çıkan sorunların (DPT 1979 : 13) çözümü uzun
süre sürüncemede kalınca, beraberinde, parsellerin eski sahiplerin-
ce işgalleri sonucunu doğurmuştur. Yapılan 1.5 milyarlık altyapı ya-
tırımı ve devlet bütçesinden hareanan 5 milyarlık harcama bölgede
var olan ilişkileri ve dengesizliği destekleme durumuna düşmüştür.

Haziran 1982'ye kadar süren belirsizlik, bu tarihlerde Kamulaş-
tırma Yasasi'ndakî 5 yıllık hükmün değiştirilerek, TTRY hükümlerine
göre kamulaştırılmış olan taşınmazlarda geri alma davasının kamu-
laştırma tarihinden başlayarak 10 yıl  içinde açılamaması kararı  ile
Urfa'daki  toprakların işgal  edilmesi  önlenmeye çalışılmıştır.  Ancak
sürenin önümüzdeki yıllarda dolacağı ve bölgede eylemsel olmasa
bile toprak işgallerinin sürdüğü düşünülürse, sorunun kesin çözüm
beklediği açıktır.

Böylesine etkisiz bir reform uygulaması, bölge insanlarını, «kö-
legibi yaşayan» topraksız ve az topraklı köylüleri, eski feodal bağım-
lılıktan kurtaramadığı gibi, bu insanlarda «Türkiye'de reform olmaz,
olursa da yararı olmaz» ya da «Reform bu ise, (istemiyoruz» gibi dü-
şüncelerin yerleşmesi sonucunu doğurmuştur.  Sanırız en tehlikeli
elan da budur.

Bu dönemler de kırsal alanlardaki düzenlemenin ikinci yönü
olan ve 1861 yılındanberi sürdürülen arazi toplulaştırması çalışma-
ları,  TTRY ile yeniden düzenlenmiş  ve kapsamlı bir altlığa kavuş-
muştur. Ancak bu hükümlerle Urfa'da toplulaştırma çalışması yapıl-
mıştır.  Reform bölgesi  dışında ve özellikle Aşağı-Gediz Havzasında
TOPRAKSU tarafından 1974-1978 yılları arasında yasa hükümlerine
ve çıkarılan yönetmeliğe göre 16131 hektar aianda 21 projenin uy-
gulanmasına  geçilmiştir.  TTRY'nın  iptal  edilmesinden  sonra,  günü-
müzdeki çalışmalar 1979 yılında çıkarılan tüzük ve 1982 yılında yeni-
lenen yönetmelik  hükümlerine  göre  yürütülmektedir.  1961 yılından
günümüze kadar 55850 hektar alanda 85 proje uygulamasına geçil-
miştir.  Bu  projelerden  yaklaşık  10 tanesinin  tapuları  verilmemiştir.
Ülkemizdeki  toplulaştırma çalışmalarında 1979 yılına kadar  yapılan
projelerde toplulaştırma öncesi 52562 olan parsel sayısı toplulaştır-
ma sonrası 30281 parsele düşürülmüştür.  Toplulaştırma oranının
1.93 gibi düşük bir rakamda kaldığı ülkemizde, tüzükteki «toprak ko-
ruma ve tarımsal sulama tekniğinin zorunlu kıldlığı   durumlarda bir
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kişiye veya çiftçi ailesine ait arazi parçalarının olanaklar ölçüsünde
az sayıda veya tek parça olarak birleştirilmesi, biçimlerinin değişti-
rilmesi ve amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi» şeklindeki
dar kapsamlı tanımlamanın bile gerçekleştirilemediği bir gerçektir.

Görüldüğü gibi, ülkemizde tarihsel gelişim içinde oluşan toprak
ilişkilerinin  vardığı  aşamanın zorlamasıyla çıkarılan yasa,  var  olan
toprak dağılımı, iyelik biçimi ve ilişkileri, hileli satış ve devirleri ön-
Jeme konusundaki  edilgen nitelıiği,  kadastro durumu, finansman ve
uygulayıcı örgüt konuları göz önüne alınmadan ve salt elli yıldır sü-
ren bir  tartışmayı  karşılamak  amacıyla  hazırlanmış  olduğundan
(Kök 1978 : 115) kırsal alandaki düzenlemelerde etkili bir araç ola-
mamıştır.

Sonuç olarak Cumhuriyet dönemi boyunca toprak kutuplaşması
ve rnülksüzleşmenin artarak sürmesine karşın, çıkarılan yasalardan
hiçbiri insan-toprak ilişkilerini yeniden düzenleyecek, kırsal alandaki
dengesizlikleri  giderecek  etkili  ve  kalıcı  uygulama  araçları  olama-
mışlardır.

4.    GÜNÜMÜZDEKİ DURUM

Cumhuriyet dönemi boyunca süreli gündemde kalmış bir sorun
olan toprak  sorunu güçlü politika  ve uygulama araçlarına kavuşa-
mamıştır. Yapılan çalışmaların ve uyhulamaların tümü başarısız ol-
muş  ve büyük  köylü  kitlelerinin  özlemlerinin  gerisinde  kalmıştır.
Bunda, çıkarılan yasaların ve yapılmak istenen dönüşümlerin, köylü
kitlelerinin gerçek istemlerinin yansıması olarak değil,  yönetenlerin
kırsal kalkınma sorununa ilişkin politikaları  doğrultusunda gerçek-1

leştirilmek (istenmesinin önemi büyüktür. Bu nedenle çabaların he-
men hepsi köylülerin inanmış destyeklerinden yoksun kalmıştır.

Ülkemizde 1920 yılında toprak düzeninde var olan adaletsiz da-
ğılım,  günümüze  kadar  varlığını  sürekli  korumuştur.  Bu  dağılım,
1950'lerden sonraki tarımın makinalaşması doğrultusundaki girişim-
lerin kırsal alanda yarattığı mülksüzleşme süreciyle bütünleşinee,
kırsal alanın iticiliği artmış ve bugünkü duruma ulaşılmıştır.

1963 yılında 1-20 dönüm toprağa sahip olanların oranının yüzde
40.7, tüm tarım topraklarına göre sahiplik oranının yüzde 11.3 olma-
sına karşılık, 1973'de 1-20 dönüm toprağa sahip olanların oranı yüz-
de 44.6'ya çıkarken, sahip oldukları toprak oranı yüzde 8.4'e düş-
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müştür. Öte yandan 100 ve daha az dönüm toprağa sahip işletmele-
rin oranı 1963'e göre yüzde 3'lük bir artış gösterirken, sahip olduk-
ları toprak oranı yaklaşık yüzde 2.3 bir azalmayla yüzde 48.9'a düş-
müştür. Buna karşılık 500 dönümden büyük toprağa sahip olanların
oranı, 1963'e göre yüzde 0.3 artarak yüzde 0.8'e yükselirken bu gru
bun sahip olduğu toprak oranı yüzde 4.7 artarak yüzde 15.4'e çık-
mıştır. Kiralama, ortakçılık ya da Hazine toprağını işleme gibi yollar
mülk topraklardaki dengesiz dağılımı daha da bozmaktadır  (DPT
1979 : 11). Bu kutuplaşmanın sonucu 1978 yılında topraksız aile ora-
nı yüzde 24.9'a, yani 1 milyon 180 bine ulaşmıştır (Doğan 1982).

Bu dağılım yurt düzeyinde aynı özellikte yansımaktadır.  Güney
-Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde toprak kutuplaşması ve denge-
sizliğindeki  özellikler,  bu yöredeki  sosyal  ve ekonomik  yapıda dü-
zenleme yapılması için zaman yitirilmemesi gerektiğini  göstermek-
tedri.  Kökü imparatorluk döneminde kalmış  ilişkilerin sürdüğü bu
yurt bölgesinde, yaklaşık 750 köy tümüyle bir şahsa, aileye ya da
sop'a aittir. Günümüzde de sürüp giden bu durum Türkiye'nin bazı
yörelerinde varsa, bunun temel nedeni, feodal ilişkileri canlı tutan
bir  toplumsal  yapının Cumhuriyet  döneminde de bütünüyle arıtıla-
mamış olmasıdır (Tütengil 1977 : 101). Bu bölgedeki insanların özgür
istençleriyle toplumsal yaşama katılamayacaklarını söylemek büyük
bir sav olmaz.

Kırsal alanda toprak iyelik yapısındaki bu görünüm gelir denge-
sizliğinin de en önemli nedeni olmaktadır. Ülkemizde toplam nüfu-
sun % 56.1'i ve ekonomik olarak faal nüfusun % 64.1'inin yaşadığı
kırsal alanlardaki temel üretim biçimi olan tarımda, en az gelirli aile-
lerin % 20'sinin tarım gelirinden aldığı pay % 6 iken, en çok gelirli
ailelerin % 20'sinin payı % 49.6'dır. Tarım dışındaki aile geliri orta-
laması tarıma ait ortalamanın 2.7 kat üstündedir (Boratav 1980: 194).
Bu durum ise,  kırsal  alanla  kentsel  alan arasındaki  sosyal  yaşam
dengesizliğinin en belirgin göstergesidir.

Toprak düzenindeki kutuplaşmanın yanında özellikle miras yo-
luyla parçalanma da sürmektedir. Ülkemizde kırsal alanlarda, yatay
genişlemelerle ekilebilir  toprakların artırılması olanağı hemen he-
men kalmamıştır. Cumhuriyetin başlangıcında 11.7 milyon hektar
olan tarım arazisi, özellikle 1950-1955 devlet elindeki toprakların da-
ğıtımıyla günümüzde 27.7 milyon hektara yükselerek son genişleme
sınırına varılmıştır. Bu topraklar üzerinde artan nüfusun baskısı so-
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nucu, tarımsal işletmeler ortalama 6 parça olacak şekilde parçalan-
mışlardır. Bunun sonucu OECD ülkeleri arasında Türkiye, tarım iş-
letmeleri  giderek küçülen tek ülke durumunda kalmıştır  (Tekinel
1982 : 2).

Tarımsal üretimde 1850'lerden sonra başlayan süreçte makina-
laşmanın giderek artış göstermesi, 1948'de 1800 olan traktör sayısı-
nın (Tekeli 1977 : 14), 1S80'de 436369'a (DİE 1980 : 2) yükselmesine
karşın, küçük ve orta işletmelerde henüz geri  yöntemlerle üretimin
sürmesi ve teknolojinin olanaklarından yararlanamamaları, öte yan-
dan ülkemizde yüksek öğrenim görmüş insan oranının yüzde 0.1 ile
en düşük olduğu sektörün tarım oluşu (DPT 1979 : 28), bu alanda
bilim ve teknolojinin uygulanışını zorlaştıran sosyal yapının dönüş-
türülmesi gereğini göstermektedir.

Tarımdaki en önemli sorunlarımızdan biri, ülkemizin kurak ya
da yarı kurak bölge kuşağında bulunmasından dolayı «sulama»dır.
Ülkemizde tarım arazilerinin 13.5 milyon hektarı sulanabilir nitelik
tedir. Yapılan bir araştırmaya göre ise toprak ve su kaynaklan güzil-
gücümüze (potansiyelimize) göre, günümüzde teknik ve ekonomik
olarak sulanabilecek toplam arazi miktarı 8.5 milyon hektar ile sı
nırlıdır. 1978 yılı sonu itibariyle kamu sulamalarının şebeke alanı
yaklaşık 1.6 milyon hektara ulaşabilmiştir. Buna halk tarafından ger
çekleştirilen, yaklaşık 2.4 milyon hektar dolaymda olduğu bazı kay
naklara göre kestirilen sulu tarım alanı eklenirse, ülkemizde sulanan
toplam alan 4 milyon hektara ulaşmaktadır (Tekinel 1982 : 8). Bu
miktarın, tarımın ülke ekonomisindeki önemi karşısında azlığı orta
dadır. Sorun yalnız sulama olayı olarak değil, kırsal alanın kalkındı
rılmasına yönelik reform ve projeler kapsamında düşünülmek zorun
dadır. '
!

Bunların yanında, kırsal ve kentsel planlamalar arasında her-
hangi bir eşgüdüm bulunmayışı, tarım topraklarının tarım dışı amaç-
larla yitirilmesine neden olurken, sanayi ile tarım arasında en uygun
dengenin  kurulamayışı  nedeniyle  de  verimli  ovalar  üzerine  sanayi
tesislerinin yayılışı denetim altına alınamamaktadır (Yavuz 1981 :
307). Tarımdaki durgunluk çemberinin kırılarak, ekonomi içindeki iş-
levini en uygum yerine getirebilmesi için de tarımdaki üretim ilişkile-
rinin düzeltilmesi gerekmektedir.

Şimdiye kadar irdelenen sorunların köktenci biçimde çözümle-
nememiş olması, Türkiye'nin, Dünya'da sayıları   giderek   azalmakta
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olan toprak reformunu gerçekleştirememiş ülkelerden birisi olması
sonucunu doğurmuştur.

Bugün sorun yine gündemdedir. Toprak Reformu - Tarım refor-
mu tartışması yine sürmektedir. Yukarıdaki tablo gözlendiğinde kır-
sal  alandaki  sorunların büyük  bölümünün  toprak  iyeliğinin  dağılı-
mındaki dengesizlikten kaynaklandığı görülecektir.  Bu dengesizlik-
lerin yapısal dönüşüm amacı taşımayan tarım reformu girişimleriyle
çözümlenmesi olanaklı değildir.

Böylesi bir girişim bu alandaki dengesizlikleri artırmaktan baş-
ka bir sonuç doğurmaz. Türkiye'de kırsal alandaki sosyal dengesiz-
liklerin giderilerek, tarımdaki gelişmeyi engelleyen ilişkilerin düzel-
timi ve toprak-insan ilişkilerinin yeniden düzenlenerek yaşanabilir
bir kırsal alan yaratılmasının koşulu, bugünkü toprak iyeliği ilişkile-
rini  ve işletme koşullarını  köklü  şekilde değiştiren  ve geniş  köylü
yığınlarının gönüllü ve inanmış desteğini alan arazi toplulaştırması
ve kooperatifleşmeyi içeren bir   « t o p r a k    r e f o r m  u»dur.

Ülkemizde  şimdiye  kadarki  çalışmalar  karşısında,  örnek  pilot
uygulamalar  yapılmasının birçok  yararlar  sağlıyacağı  ve özellikle
kırsal alanda yapısal bir dönüşümü amaçlayan arazi toplulaştırması
uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda bulunacağı söylenebilir.
Bu amaçla, koşullarımıza uygun büyük bir pilot projenin ele alınma-
sı ve uygulanması düşünülmektedir.  Bunun için Münih Teknik Üni-
versitesi Yeniden Kırsal Düzenleme ve Arazi Toplulaştırması Kürsü-
sü ve Bavyera Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak bir çalışma
yapmayı  ve  bu  kurumlar  tarafından  kazanılmış  deneyimlerden  ya-
rarlanmayı amaçlıyoruz. İlk girişimler olumlu sonuçlar vermiştir.

5.    TÜRKİYE'DE KIRSAL    KALKINMA    PROJELERİNE İLİŞKİN
ÇALİŞMALAR

Bu tür önlemlerin tümü esaslı bir kırsal düzenleme bazında ol-
mamalarına karşın yine de tarımsal üretimde esaslı artma sağlarlar.

Ç o r u m  —  Ç a n k ı r ı    K ı r s a l    K a l k ı n m a    P r o j e s i

Proje alanı Orta Anadolu'nun kuzeyinde yer alan iki komşu il
olan Çorum ve Çankırı illerini kapsamaktadır.  Her iki  Hin toplam
nüfusu 800.000 olup, bunun. 315.000'i tarımsal kesimde hizmette bu-
lunmaktadır. Kültür arazisi 890.000 ha, çiftçi ailesi sayısı ile 90.000'
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dir.  Aile başına yaklaşık olarak 10 ha araz idüşmektedir.  Proje iie
yaklaşık olarak 12500 ha arazi için yeni sulama tesisleri kurulması
ve yine yaklaşık 7500 ha alanda tarla  IİÇİ hizmetlerinin (düzleme,
drenaj,  arazi  ıslahı  ve  toplulaştırması)  gerçekleştirilmesi  amaçlan-
maktadır.  Bunun yanında yeni köy yollarının yapılması, yeterli içme
suyuna sahip olmayan 120 köye içme suyu sağlanması, 233 yerleş-
me birimine elektrik Metimi projede yer almaktadır.

75 Milyon Doların Dünya Bankası'nca sağlandığı projede top-
lam malıiyet 161.6 milyon Dolar'dır. Uygulama sonunda (1974-1982)
her işletmenin gelirinin 980 Dolardan 1670 Dolara ulaşması hedef
olarak seçilmiştir.

E r z u r u m    K ı r s a !    K a l k ı n m a    P r o j e s i

Proje,  tarımsal üretimin ve gelirin artırılması,  istihdam olanak-
larının yaratılması ve kırsal yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaç-
lıyor ve 400 köyü kapsıyor. Projede 194 köyün yolunun yapılması,
142 köye içme suyu götürülmesi, 10.000 hektarlık bir alanın sulan-
ması ve 1300 ha alanda koruma çalışması yapılması yer alıyordu.
Ayrıca bölgede hayvancılığın geliştirilmesi de amaçlananlar arasın-
da idi. 5 yılda uygulanması ön görülen proje için 60 milyon Dolar-
Ikı  dış  kredi [dış  kredi oranı % 44 olup, 40 milyon Doları Dünya
Bankası, 20 milyon Doları IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fo-
nu)  dan]  kullanıma  verilmiştir.  Projenin  uygulanmasından  sonra
yalnızca TOPRAKSU hizmetlerinden ulusal  ekonomimize yılda 3.5
milyar TL. katkı sağlanmış olacaktır.

6.    ÜLKEMİZDE KIRSAL DÜZENLEME ÇALIŞMALARINDA
HARİTA MÜHENDİSLERİNİN İŞLEVİ VE BAZİ SORUNLAR

Bağımsız bir meslek dalı olarak 19. yüzyılın ortalarında gelişme-
ye başlayan mesleğimiz, yaşadığımız çağda klasik görevlerinin öte-
sinde birçok işlevler üstlenerek, toplumsal sorunlara yönelik görev-
lerini yerine getirmektedir. Bilim ve teknik alanında ortaya çıkan ge-
lişmeler, bu görevlerin yerine getirilmesinde sayısız olanaklar sunar-
ken, sorunların çözümünde daha nesnel yaklaşımların denenmesini
de sağlamaktadır.

Çağımızda, üzerinde daha ciddi düşünülen toprak ile ilgili proje
ve yatırımların koşulu olan haritalama    çalışması,    mesleğimizi bu
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uğraşların tümünün temeli durumuna getirmekte ve bunlar «olmaz-
sa olmaz» derecesinde çalışmalarımıza bağımlı olmaktadırlar.

Mesleğimizin  bağımsız  gelişmeye  başlamasından  çok  önceleri
başlayan kırsal  toprak  düzenlemeleri,  önemli  bir  uyguglama alanı
olarak, özellikle çağımızda haritacılığın işlevleri arasına katılmıştır.
Bu, zoraki değil, zorunlu bir katılımdır. Bu zorunluluk, haritacılığın,
kırsal düzenleme çalışmalarının başından sonuna kadarki tüm süreç
boyunca sürekli  ve  kesintisiz  bir  işleve sahip olmasından kaynak-
lanmaktadır. Bu işlevi yerine etirebilmek için klasik görevin üstünde
yeni bilgi ve becerilerle donanma gereği, birçok ülkede konunun uz-
manlık  alanı  olarak  gelişimini  ve  bu  amaçla  eğitim  izlencelerinde
(programlarında)  köklü  dönüşümlerin  yapılmasını  zorunlu  kılmıştır.
Bugün dünyanın birçok ülkesinde haritacılığın, kırsal düzenleme ça-
lışmalarında üstlendiği görevler ve bu konuda FIG 7. Komisyonunca
yapılan çalışmalar karşısında ülkemizdeki durum açıklandığında, ye-
ni dönüşüm ve düzenlemelerin zorunluluğu ortaya çıkar.

Ülkemizde sivil  haritacılık dalında yüksek öğretim 1848 yılında
başlamıştır.  Günümüzde haritacılık eğitimi  4 üniversite  ıile Askeri
Teknik Yüksek Okulda yürütülmektedir. 31.12.1882 tarihine kadar bu
okullardan yaklaşık 2300 harita mühendisi ya da yüksek mühendisi
mezun olmuştur.

Çalışanların büyük  çoğunluğunun değişik  amaçlı  harita  üretim
çalışmalarında  (kamusal  ve  özel  kurumlarda)  görev  yaptığı  görül-
mektedir. Bunların % 25'i ise özel çalışmaktadır. Haritacılığın, kırsal
düzenleme  çalışanlarına  yönelik  işlevi  ise  uygulamalardaki  doğal
gereksinim ve etki  alanının dışında ve kuramsal düzeyde kalmıştır.
Geçmiş yıllarda kuramsal olarak konuyla ilişkiler kurulmuş, fakat bu
yönde yürütülen tartışmalar uygulamayla bütünleştirilememiştir. Ha-
rita üretim temel işlevi, imar planı uygulamaları ve diğer temel gö-
revlerden kırsal düzenlemelere yönelme gereği doğduğunda ise, ya-
sal  olarak  kırsal  düzenlemeleri  yürütme  sorumluluğunun  olmadığı
sonucuyla karşılaşılmıştır.  Gerçekten ülkemizde, gerek  iptal edilen
TTRY  gerekse  günümüzde  ilgili  tüzük  ve  yönetmelik  hükümlerine
gulamalan yürütme yetki  ve sorumluluğu yasal olarak mesleğimize
verilmediği  gibi,  işlevleri  de şimdiye dek çıkarılan hiçbir  yasada
açıkça belirtilmemiştir.  Bunun sonueu olarak  kırsal  düzenlemeler
harita mühendislerinin en az görev yaptığı bir alan   durumundadır.
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Bugün Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığında yönetim görevin-
de 1, TOPRAKSU Gene! Müdürlüğünde temel haritacılık işlemlerin-
de örev yapan 3 mühendis, yani toplam harita müfendislerinin yüzde
0,2'si  kırsal  düzenleme  çalışmalarıyla  ilgili  örgütlerde  görev  yap-
maktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırma, rakamların önemini daha da
artırmaktadır.

Mesleğimizin şu andaki nicel durumu nedeniyle böylesi bir işlevi
yerine  getirebilmesinin  meslek  sonrası  eğitimle  gerçekleştirilebil-
mesinin  olanaksızlığı,  sorunun  bir  temel  eğitim  sorunu  olarak  ele
alınmasını zorunlu kılmış, 1B70'li yıllardan sonra eğitim kurumların-
da konuya yönelik yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar vermiştir.

Özellikle birkaç yıldanberi, eğitim kurumları, kırsal düzenleme-
ler konusunda eğitim izlencelerinin geliştirilmesi ve bu konuda uz-
manlık  dalı  oluşturulması  doğrultusunda  daha  yoğun  çalışmalara
girmişlerdir.

Toprak ve bununla ilgili yer bilimi dalı olan jeodezi öğretimi tüm
dünyada ve ülkemizde, hele bilim ve teknolojik gelişmelerin etkisiy-
le devingen bir karakter taşıdığından, ülkemizin gereksinmeleri doğ-
rultusunda, mesleğimizin var olan ve bundan sonra da üstleneceği
görevleri yeterince ve onurlu bir şekilde yerine getirebilmesi, jeodezi
öğretiminde köklü bir değişikliği zorunlu kılmaktadır.

Bu değişikliklerde kırsal ve kentsel toprak düzenlemeleri konu-
larına özel bir  ağırlık verilmesi  kaçınılmazdır.  Çünkü kırsal düzen-
lemeler konusunda eksik olan birçok yön ve araştırılması gereken
birçok konu vardır.  Bu konulara yönelik olarak ulusal ölçekteki ça-
baların, FiG'in ve diğer ülkelerdeki bilim ve meslek kuruluşlarının
da çok  yönlü  desteğini  alarak  yürütülmesi,  araştırıcıların destek-
lenmesi ve özendirilmesi, konulara daha nesnel yaklaşılabilmesi ve
ülke koşullarına uygun yöntemlerin  geliştirilmesi  açısından ayrıca
önem kazanmaktadır.

7.    SONUÇLAR

Kırsal alandaki toprak düzenlemelerinin birçok etkenden soyut-
lanarak ele alındığı ve yapısal dönüşümlerin özellikle gelişmekte
olan ülkelerde ve özel olarak da ülkemizde gerekliliğinin vurgulan-
maya çalışıldığı bu bildirinin sonunda birkaç noktaya değinmekte
yarar vardır.
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°  Kırsal  alanda  yaşayanlar  arasında  bir  dengenin  kurulabilmesi,
eşitsizliklerin  giderilmesi  ve  yaşam koşullarının  iyileştirilmesi,
temel üretim aracı olan topraktaki iyeliğin yapısında büyük kitle-
lerin yararına çağdaş  bir  düzenlemeyi gerektirmektedri.  Bu dü-
zenlemede iyelik  hakkını  toplumsal  çıarlara uygun olarak  sınır-
landırma zorunluluğu doğmaktadır.

0 Böylesi uygulamalarda mesleğimizin katkısının kaçınılmaz oldu-
ğu, ancak bu katkının yerine getirilebilmesi için klasik işlevimi-
zin ötesinde bazı bilgi ve becerilerle donanma zorunluluğu nede-
niyle eğitim izlencelerinde köklü değişikliklerin yapılması gerek-
mektedir.

°  Özellikle  gelişmekte  olan  ülkelerde  yapılacak  çalışmaların  ve
çabaların, gelişmiş ülkelerin deneyimleriyle bütünleştirilmesi ka-
çınılmazdır. Bunun gerçekleşmesi ise bu ülkelere yönelik destek
politikalarını gerektirmektedir.

°  FIG'in  gelişmekte  olan ülkelerin  kırsal  sorunlarına ilişkini  olarak
yapacağı özel çalışmalar ve sağlıyacağı çok yönlü destekler, bu
ülkelerin araştırması ve uygulayıcılarını özendireceği gibi, sorun-
ların çözümünü kolaylaştırabilir.
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FIG TEKNİK - BİLİMSEL KOMİSYONLARININ ÇALİŞMALARİ

FIG'in teknik-bilisısel çalışmalarının yapıldığı  9 komisyon bu
örgütün özünü ve temelini oluşturmaktadır. Komisyonların bağım-
sız ya da ortak toplantılarında sunulan bildiriler ingilizce, alman-
ca ya da fransızca olup simültan (ânında) tercümeyle diğer dillerde
de  verilmektedir.  Zamanında  gönderilerek  basılan  bildirilerin
özetleri  ana  metnin  başında  ve  genellikle  3  dilde  yeralmaktadır.
Bildiriler; komisyon, oturum ve okunma sırasına göre numarala-
nır.  Örneğin,  5.  komisyonun 14.  oturumunda 8.  olarak okunacak
bildirinin numarası  514.8'dir.  Her bildiri  sahibinin adresi  ait  ol-
duğu komisyonun yayınlanan kitabında ilgili  metnin sonunda bu-
lunmaktadır.

Komisyonların uğraşları  bağlı  oldukları  A,  B ve  C grupları
içinde özetlenecektir.  Bu arada çeşitli  ülkelerden gelen bildirilerin
adları ile yetinilecek, ülke adı ve yazım (okuma) dili, metni hazır-
layanın soyadından sonra ve sembol halinde parantez içinde veri-
lecektir. Aşağıdaki örneğe göre :

101.1 Tassou (FR-Fr) : Serbest Harita Mühendisleri İle Diğer
Serbest Meslekler Arasındaki İşbirliği Olanakları

î.  komisyonun 1.  oturumunda 1.  bildiri  Tassou tarafından Fransa
adına  fransızca  olarak  sunulmuştur.  Ülke  adlarının  kısaltılmış
sembollerinin karşılıkları bu sayıdaki kongre rapor sonunda ayrı-
ca eklidir.

A Grubu : Meslekî Örgüt ve Uğraşlar
Başkan : FIG Başkan Yardımcısı Charles Hennry Weir (Kanada)
25 ülkeden toplam 88 bildiri okunmuştur. Bunların 61'i ingilizce (%

89), 16'sı almanca (% 19) ve ll'i fransızca (%12)dır. Toplam 12 bağımsız
ve 9 ortak oturum yapılmıştır.

Komisyon    1 : Meslekî Uygulama,    Örgütsel ve Hukuksal    Sistemler
4 bağımsız ve 1 ortak oturumda toplam 19 bildiri sunulmuştur.

Bildiriler

101.1   J. Tassou (FR»Fr) : Serbest Harita Mühendisleri İle Diğer Serbest
Meslekler Arasındaki İşbirliği Olanakları
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101.2B. Boyadjiev   (BG-A1) :   Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Harita
Mühendislerinin Diğer Uzmanlarla İşbirliği
101.3Bartovie (CSJFr) :    Çekoslovak'ya Teknik Mesleklerle   Harita Mü»
hendislerinin İşbirliği Gereği

101.4S. Ericsson  (SE»İn) : İsveç'te Harita Mühendisleri İle Diğer Mes
leklerin İşbirliği

101.5w. Bregenzer (CH»A1)  : Kamusal Haritacılığın Planlanması

102.1M. Edmunds    (GB-İn) : İngiltere'de    Harita Uzmanlarının    Diğer
Mesleklerle İşbirliği
102.2R. Melhorn  (DE»A1)  : Harita Mühendislerinin Diğer Serbest Mes
leklerle İşbirliği

102.3A. S. Zemtcev, N. I. Makarenko (SU»İn)  : Ulusal Ekonomi Hizme
tinde Haritacılık

102.4K. J. Blume (AU-İn) : Meslekî Kefalet Sigortası- Avustralya Deneyi.

102.5P.   Rafaelli   (IT-İn) :   Mesleklerarası   Uğraş :   Yasalar » Örgütler»
Zorluklar.

103.1L. J. Urban (US Jn) : Amerika Birleşik Devletlerinde Meslekî Hari
tacılık Uygulamasının Düzenlenmesi

103.2A. Ciolkosz, B. Ney (PL-Fr) : Uydu Resimlerinin Yorumlanmasında
Harita Mühendisinin Rolü

103.3Bender    (US-Fr)  : Harita Mühendisliği    İşlevinin Diğer    İşlevlerle
Bağdaşabilirliği

103.4I. Joo, F. Raum (HUJn) : Macar Harita Mühendislerinin Durumu
ve Teknik ve Ekonomik Yaşamdaki Rolü

103.5Carpenter (US=»Fr) : Bir Ortaklığın Büyümesi ve Planlanması Üze»
rine Harita Mühendisinin Kararlarının Etkileri

105.1C. Garreau (FR-Fr)  : Yeni Cergy Pontoise Kentinin Ölçülmesinde
Harita Mühendisinin Rolü

105.2Saint Pierre (CA«Fr). : Harita Mühendisi : Bir Uzmanlar Ekibinin
Tümüyle Katıldığı Yetenekli İnsan

105.3Van Der (BE)

105.4Buryan (CS-Fr) : Harita Mühendisi ve Tarım

Komisyon 2 : Meslekî Öğretim, Meslekiî Yayınlar ve Mesleğin Pa«.
zarlanması

4 bağımsız ve 3 ortak oturumda 5 ayrı  konu ile ilgili  olarak toplam 40
bildiri okundu. İlk konu, önemi ve bildirilerin çokluğu nedeniyle 1, 4 ve
5. oturum halinde incelenmiştir.
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Bildiriler

201.1A. L. Allan    (GB-İn)  :  Graz  (Avusturya)  da FIG, IAG, ICA, ISM
ve ISPRS'nin   Uluslararası Jeodezi   Öğretimi Ortak    Sempozyumu
Hakkında Rapor

201.2Z. N. Botcharova   (BG-Pr) :  Eğitim ve Öğretimin Devamlılığında
Etkinlik
201.3R. C. Cox, J. A. Dixon  (IEJn) :  İrlanda'da Arazi Ölçme Öğreti
minin Gelişimi
201.4B. Cohen  (BG-în)  :  Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Kartograf-
ya Öğretimi

201.5Fisher (GB-İn) : Haritacılık Öğretimi : Kuram ve Uygulama

201.6M. K. Szacherska (PL-İn) :  Polonya'da Haritacılık Öğretimi

201.7Lyons  (AU-İn) :  Avustralya'da Öğretim

202.1M. Klaustrup (DK-İn) : Özel Firmalarda Kadın Harita Mühendisleri

202.2Mrs.    O. Adekoya    (NG-İn)  : Nijerya'da   Kadınlar ve   Haritacılık
Mesleği
202.3K. Lien (NO-İn)  : Norveç'te Haritacılık Geleneğinde Kadınların Yeri

202.4M. B. Bölcvölgyi    (HU.A1)  : Haritacılık   Meslek Dallarında   Macar
Kadınının Yeri

202.5P. Noukka    (FI«İn)  : Finlandiya'da    Harita Mühendisleri    Olarak
Kadınlar

202.6Kukoyi (NG»İn)  : Haritacılık Öğretimi ve Uygulamasında Eğilimler

202.7J. Leonhardt  (DE-A1)  :  Federal Almanya'da Öğretim ve Meslekte
Harita Mühendisi Olarak Kadının Yeri

203.1R. K. Bullard    (GB-İn)  : Uzaktan    Algılama ve Hidrografi    Hari.
tacılığı

203.2M. K. Szacherska (PL), W. M. Welsch (DE) - (İn)  : Avrupa'da Ka
dastro ve Harita Mühendislerinin Eğitiminde Başlıca Modeller

204.1A. L. Allan (GB-İn) : Haritacılara Ne Tür Matematik Öğretmeliyiz

204.2M. Agfalvi    (HU»A1)  : İşletmeci Harita    Mühendisliği Öğretimi ve
Hizmetiçi Eğitiminde Araştırmanın Rolü ve Etkisi

204.3V. D. Bolshakov (SU-İn)  : Sovyet Rusya'da Jeodezide Çalışan Mü
hendislerin ve Araştırıcıların Hizmetiçi Eğitimi

204.4G. Margiotta  (IT-İn) :  Yüksekokul Reformunun Işığında Bir Bü
tün Olarak İtalyan Orta Öğretim Sistemi
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204.5Gy.    Szabo, M.    Gerencser, L. Nagy    (HU-A1)  : Kadastro ve Arazi
Toplulaştırması İşletme Mühendisliği Öğretiminde Enstitü ve  İş
letme Pratiklerinin Rolü

204.6Oshima (JP-ln)  : Japonya'da Eğitim, Geçmişi ve Bugünü

204.7K. Czarnecki    (PL»İn) : Varşova Teknik    Üniversitesi Öğrencileri
İçin Jeodezi Yaz Arazi Uygulamaları Sistemi

205.1M. Klimes  (CS»İn) : Yaratıcı Düşünce İçinde Haritacılık Öğretimi

205.2M. Laakso  (Pl-İn)  : Finlandiya'da Haritacılık Yükseköğretimi

205.3I. Stanev, VI. Stoynov (BG-İn) : Bulgaristan Halk Cumhuriyetin
de Jeodezi Yükseköğretimi İle Uzmanların Yetiştirilmesi

205.4S. Michalcak  (CS-İn)  :  Çekoslovakya'da Haritacılık Öğretimi Ya»
ymları

205.5J. E. Alberda (NL-İn) : Haritacılık Elkitaplan

205.6R. K. Bullard (GBJn)  : Akademik Personel Sicili Hakkında FIG'in
R 203 Önerisi Üzerine Rapor

205.7Benwell (AU-İn) :    Eğitim Yardımları Sicili    Hakkında FIG'in R
204 Önerisi Üzerine Rapor

206.1G. Eichorn (DE-A1) : Kuruluş ve Taşınmaz Bilgi Sistemlerinin Yö»
netilmesinde Akademik Öğretimin Problemleri

206.2Lamsweerde   (Nl-İn) :  Taşınmaz Bilgi Sistemleri Tasarımı Yardı»
mıyla Hollanda'da Jeodezi Öğrencilerinin Öğretimi ve Pratiği

206.3I. Mitasova   (CS.A1)   :  Hesap Tekniği, Sibernetik ve Sistem Teori
sinden Yararlanarak Harita Mühendislerinin Yetiştirilmesi

206.4V. Rope (FI»İn)  : Jeodezi Ağlarının Test Edilmesi ve Enuygunlaş*
tırılması Öğretiminde Etkileşimli Grafikler

206.5J. Hochmer (DE-İn)  :  Uzaktan Algılamayı Kapsayan Haritacılıkta
Bir ISP-IRS Çağdaş Yeniden Bilgi Edinme Sistemi

206.6E. J. Krakiwsky, K. Frankich (CA-İn)  : Kanada'da Haritacılık Öğ
retimi ve FIG

207.1 Flury    (CH-İn) : İsviçre'de    Kırsal Alan ve Harita    Mühendisliği
Mesleği Öğretimi

207.2 Parfitt, Edmunds     (GBJn)  :  İngiltere'de    Harita Mühendislerinin
Diğer Mesleklerle İşbirliği

207.3 Yu. K. Neumyvakin  (SU-İn)  :  Sovyet Rusya'da Doğal Kaynaklar
Yönetiminin İncelenme ve Örgütlenmesi İçin Mühendislerin Yetiş
tirilmesi
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207.4   J. R. Hollwey,    R. K. BuUard, P. P.    Dale  (GB-İn)  :    Kuzeydoğu
Londra Politekniki'nde Hizmetiçi Kadastro Eğitimi
Komisyon 3 : Taşınmaz Bilgi Sistemleri (TBS)
4 bağımsız ve 5 ortak oturumda 9 konuyu içeren toplam 29 bildiri
sunulmuştur.

Bildiriler

301.1A   Frank  (US), B. Studemann  (CH) . (Al) : Taşınmaz Bilgi Sis
temlerinde Semantik  (Anlamsal), Topolojik ve Mekânsal Verilerin
Yapılanmaları
301.2S. Dequal     (HVİn)   :  TBS'nde    Taşıyıcılar, İçerikler,    İlişkiler ve
İşleticiler
301.3D. D. Moyer (US.İn)  : TBS : Gelişmeleri ve Seçilmeleri

301.4J. Vallis  (CS..A1)  : TBS'nde Veriler Bazının Durumu

301.5J. McLaghlin  (CA), G. Wunderlich  (USJn)  :  Taşınmaz Bilgi Yö
netiminde Kavramlar ve Yaklaşımlar : Bir Kuzey Amerikan Bakışı

302.1G. Mittelstrass (DE-A1) : TBS'nde Sistem Mimarisi ve Baz Verile
rinin Yapılanmaları - Bir  Araştırma  Projesinin Sonuçları

302.2Ju. V. Mokhov, V. I. Krasnov, I. B. Zhdaniuk  (SU-İn) :  Bilgileri
Yeniden Edinme Sistemleri Hakkında

302.3Ransgard   (SE-İn)  :   Etkileşimli  Grafik  Sistem Yardımıyla  Sayısal
Haritalama Deneyleri

303.1J.  Ryttersgard     (DK»İn)  :   Nirengi     Ağlan Yararlılığının    Tescili
İçin Almaşık Modeller

303.2E. Höflinger    (AT=A1)  : Taşınmaz    Veri Bankasını    Kapsayan Bir
Hat Kadastrosunun Yönetimi

304.1M. J. M. Bogaerts  (NL-İn)  : Kentsel İşlevler İçin TBS

304.2J. F. Dubuissez  (FR-Fr)  : Lüle Belediyesi Kentsel Veriler Merkezi

304.3P. F. Dale (GB-İn)  : Mikro Düzeyde TBS İle Haritalama

305.1J. J. Chevallier, F. Golay  (CH-Fr)  :  Modern TBS'nin Gerçekleşti
rilmesinde Mevcut Yapılanmalarla Beliren Sınırlamalar

305.2D. K. Rokos (GRJn) : Kadastral TBS . Planlama ve Tasarım =. Ön
koşullar ve Sınırlamalar

305.3G. Brunken (DE-A1) : Mikrobilgisayarü Taşınmaz Bilgi Sistemi

305.4Bie   (NL-İn)  :  TBS İçin Gelişmiş Teknoloji Aktarımı   (Makro  So
runlar Mikro Çözümleri Gerektirir)
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307.1M.   Hautala (PI.İn) :   Finlandiya'da TBS'nin   Otomasyonunda İlk
Adımlar

307.2Bartsch (DE-A1) :    Federal Almanya'da    Taşınmaz Bilgi    Sistemi-
Güncel Durum ve Olası Gelişim

307.3Orlin (US-İn) : Ulusal Araştırma Kurumunda TBS Çalışmaları

307.4Harada (JP-İn) : Japonya'da TBS'nin Bugünkü Durumu ve Araçlar

307.5V. H. Haar  (AR»A1)  :  Arjantin'de TBS ve Arsa Değerlendirilmesi
Deneyimleri

307.6T. Lukacs  (HU-A1)  :  Macaristan'da TBS İle Haritacılık Veri Tek
niği Arasındaki Bağlantı

307.7R. J. Swank (USJn)  : Lane  (A.B.D.) Bölgesinde Coğrafî Bilgi Sis
temi-On Yıllık Gelişim

308.1RMnd (GB-fn) : Kuram ve Uygulamada Taşınmaz Bilgi Sistemi»
Bunların Araştırmaya Uygulanması

308.2D. K. Rokos (GR-İn)  : Selanik Üniversitesindeki Öğretim ve Araş»
tırma Çalışmalarında TBS ve Kadastro

309.1A. C. Hamilton  (CA-İn)  :  Taşınmaz Bilgi Ekonomileri :  FIG'in 3.
Komisyonu İçin Bir Parola

309.2P.  A. Leppan   (AUJin)  ;.  Taşınmaz Bilgilerinin Ekonomik Masraf
ve Yararları

309.3 Epstein   (US-İn)  :   Birleşik  Amerîkada  Jeodezik  Kontrolün  Değeri

3.1.2.   B Grubu : Ölçme, Fotogrametri ve Kartoğrafya

Başkan : FIG Başkan Yardımcısı Hans=Rudolf Dütschler  (İsviçre)

£8 ülkeden toplam 152 bildiri okunmuştur. Bunların 101'i ingilizce (% 66),
31'i almanca (% 21) ve 20'si fransızca (% 13) dır. Toplam 22 bağımsız ve
11 ortak oturum yapılmıştır.

Komisyon 4 : Hidrografik Ölçmeler

6 bağımsız, 1 ortak oturumda bir tek konu ile ilgili olarak 27 bildiri
sunulmuştur.

Bildiriler

401.1M. Nagatani (JP»İn)  : Açılış Konuşması

401.2F. L. Fraser  (MC-İn) :  Konunun Sunuluşu :  Hidrografik Ölçme»
lerde Çağdaş Teknikler ve Uluslararası İşbirliği

401.3Ortak Ekip   (İD, JP, MY, GS-İn)  :  Malaka ve  Singapur Boğazla»
r ında Genel Datum Haritaların ın Üretimi İçin Ortak Proje
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401.4   Richards, Perrin (US-İn) : Birleşik Amerika İle Kanada ve İngiL,
tere Arasında Hidrografik (Bilgi) Değişim Programı

402.1B. Ayinde (NG-İn)  : Hidrografik Ölçme Mühendislerinin Yeterlilik
Standartları Hakkında FIG/IHO Danışma Kurulu

402.2Bourgoin (PR-İn) : Çalışma Grubunun Raporu (414) : Sualtı Ano
malilerinin İncelenmesi
402.3K. Millen   (GB«.İn) :   Çalışma  Grubunun Raporu   (416)  :   Mevcut
Hidrografik Araçlar ve Sistemler Katalogunun Hazırlanması

402.4A. Rusu, N. Bos, A. Kiss, G. Chitea (RO-Pr)  : Sel Suyu Havuzla
rının Düzenlenmesinde    Hava Fotoğraflarının    Kullanılmasına Ait
Araştırmalar

403.1   T. Uchino    (JPJn)  : Japon Hükümetince    Hidrografik Servislerde
Düzenlenen Grup Eğitim Kursları

404.1M. R. Wright    (GBJn) : Deniz   Harita Mühendisine   Danışmanın
Rolü

404.2H. Saito (NG-İn) : Nijerya Federal Cumhuriyetinde Yeni Okyanus
Terminal Projesi

404.3E. J. L. Williams, H. J. Gray (CA«.İn)  : Kanada'da Manitoba Gölü»
nün Hidrografik Ölçülmesiyle İlgili Anlaşma

404.4Colvin (GB jn) : Denizde Yüksek Hızla Anında Dip Tehlikelerinin
Aranmasına Olanak Sağlayan Geliştirilmiş Bir Sektör Tarama So»
narı İle Hidrografik Deneyimler

404.5B. M. Malakhov vd.  (SU-İn)  : Deniz Dibinin Topoğrafik Alan Öl
çümü

405.1G. R. Douglas (CA-İn) : Rekreasyon ve Çevre Haritaları Üretimi»
ne Kanada'mn Yaklaşımı

405.2Bonnot (FR-Fr) : Fotoğrafla Derinlik Ölçmeleri ve Analitik Değer»
lendirme Aletleri

405.3W. Schleier (DE-A1) : Almanya'nın Kuzey Denizi Kıyılarındaki Su
Yollarında Sinoptik Ölçmeler

405.4Andree (DE»A1)  : Bütünleyici Bir Deniz Ölçme Sisteminin Gerçek
leştirilmesi

406.1K. Sugiura  (JP»İn) : Hayatomo Seto Boğazında Suyun Karışması
Üzerinde Fotogrametrik Araştırmalar

406.2M. le Guic (FR-Fr)  :   Çeşitli Sondaj Aletleri İle Sualtının   Resim»
lendirilmesi
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406.3J. Korhonen  (Pl-İn) : Finlandiya Navigasyon Kurumunda Sayısal
Hidrografik Verilerin İşlenmesi

406.4Agnew, Scovell, Payne  (GB-İn) :  Çağdaş Bilgisayar Teknikleri ve
Hidrografi Harita Mühendisi

407.1S. T. Grand, M. A. Ruxton (CAJn) : Bütünleyici Bir Sahil ve Açık-
deniz Navigasyon Sistemi
407.2G. Laehapelle, P. Heroux  (CA-İn) :  Navstar/GPS Konum Belirle
me Sistemi İle Kara ve Deniz Ölçme Deneyleri
407.3M. Souquiere    (FR.Fr)  : Radyoelektrik    Yöntemle Yerelleştirilmiş
Bir Balondan Çekilen Hava Fotoğraflarının Hidrografik Olarak De
ğerlendirilmesi

407.4J. Kelly (GB-İn) : Magnus Petrol Alanının Gelişimine İlişkin Ölç
me İşlemleri (1981-1982)

407.5Wentzell (DE-İn) : Yeni Bir Dinamik   Düzenleme/Azimut Belirle
me ve Verileri İşleme Sistemi

Komisyon 5 : Ölçme Aletleri ve Yöntemleri

9 bağımsız, 5 ortak oturumda 5'i ikişer, 4'ü birer toplantıda 9 konu in-
celenerek toplam 81 bildiri okundu.

Bildiriler

501.1R. Kelm (DEJn)  : Jeodezik Kontrol Ağları »Ölçme Kontrol Ağları

501.2K. Torlegard (SE-İn) : Birleşik Jeodezi ve Fotogrametri Ölçmeleri»
Sorunlar ve Olanaklar

501.3 K. P. Sshwarz (CA»İn)  : Yeni Araçlar, Yeni Yöntemler. Geleceğin
Görünümü

501.4 B. A. Sikilo (KE-İn)  : Gelişmekte Olan Ülkelerde Ölçme ve Harita
Üretimi Sorunları

501.5 Adamczewski (PL-İn) : Afrika Kıt'ası Jeodezik Ağları (PP)

502.1Z. Jaksic (CA-İn) : Taşınmaz Bilgi Veri Tabanları İçin Sayısal O-
tomatik Fotogrametrik Veri Derleme Sistemleri

502.2G. Zlatenov (BG-Fr) : Kadastral Bilgi Sisteminde Verilerin Yapısı

502.3I. Stanoev (BG-İn)  : Birleşik Kadastroda Bilgi Sistemi
502.4N. Jalba (RO-Fr) : Sibernetik.Topoğrafik Bir Sistem Kavramı
503.1A. L. Allan (GB»İn) : Konvansiyonel Teodolitlerin Kullanılmasın»
da Elektronik Bir Açı Ölçme Kod Sistemi
503.2J. Gervaise (FR-Fr) : İki Dalga Uzunluklu Elektronik Uzaklık Öl
çü Aletleri
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503.3J. Holsen (NO-İn)  : İki Elta 2 Elektronik Takeometresinin Açı Öl
çü Duyarlılığının Araştırılması

503.4M. Hauf  (CS-A1) : Jeodezi Aletinin Grafik Sibernetik Modeli

503.5E. Bod, G. Tarasova (HU-İn)  : Geliştirilmiş Horrebow»Talcott Yön
temiyle Astronomik Enlem Belirlemesi

503.6N. Solaric  (YU-A1) : Elektronik Teodolitle Güneş ya da Yıldızlar
dan Doğrultu Açısının Otomatik Olarak Belirlenmesi

503.7A. Genike, D. Beglarian, I. Abovian  (SU-İn)  : LPD Log»Radyo UV.
zaklıkölçeri

504.1F. Deumlieh  (DE-A1) :  Presizyon Nivelmam Hakkında

504.2I. Peterson (SE-İn)  : İnvar Latalarda Uzunluk Değişmeleri ve De
ğişimlerin Ölçülmesi

504.3V. Sanda (CS..A1) : Jeodezide Çizgi Bölümlerin Belirlenmesinde En»
terferans Ölçü Sistemlerinin Kullanılması

504.4R. Gottwald (DE*A1) : İnvar Şeritli Nivelman Latalarının Ayarlan
masına Yarayan Otomatik Bir Komparatör

504.5D. Bencic   (YU-A1)  :  Jeodezik Dürbünlerle Ölçme Yanılmalarında
Gözün Rolü

504.6I. B. Ivanov, V. L. Enchev (BGJn)  : Gelgit Deformasyonu ve Yük
sek Duyarlıklı Nivelman, Yüksek Duyarlıklı Gravimetrik Ölçmeler
ve Duyarlı Nirengi Üzerindeki Etkileri

505.1 V. M. Boginski, S. V. Novikov  (SU), N. A. Bambaldokov, L. N. Mi»
lachakov  (BG-İn) :  Plastik Yer Küreleri Üretiminde Yeni Tekno»
loji

505.2 A. D. Kopylova, A. V. Shilov  (SU-İn)  : En Az Renkle Çok Renkli
Haritalar

506.1J. Kukuca   (CS-A1)  :  Jeodezik Uygulama Açısından Gözlem Planı»
nın Optimal Modeli

506.2P. A. Cross, A. H. Pagir    (GB»İn) : Doğrusal   Programlamanın Bir
ve İki Boyutlu Jeodezi Ağlarının Tasarımına Uygulanması Hakkında

506.3H. B. Papo, A. Perelmuter (İL Jn)  : Jeodezik Ağların Dört Boyutta
Sıklaştırılması

506.4W.Augath (DE-A1) : Alet Kalibrasyonunun Jeodezik Konum Ağla-
larma Etkisi

506.5O. Andersson, W. L. Weng (DK-İn) : Bir Ulusal Sıklaştırma Ağının
Hesaplanması ve Verilerin Yönetimi
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506.6L. Gründig (DE-A1) : Sorunlu Jeodezik Ağlarda Lojik Veriler Mo~
deli    ya da:    Bilgisayar, Bir   Hesap Yardımcı    Aracından    Daha
Fazladır.
506.7S. Schian vd  (RO»Fr)  :  Sanat Eserlerinin Korunmasında ve Pro
jelerin Hazırlanmasında   Toprağın İyileştirilmesi   Amacıyla Kulla=
nılmış   Yersel Alımlar   İçin Hesap ve   Otomatik Çizim   Program
Paketi

507.1S. Pachuta, E. Koscielewski  (PL-A1) : Jeodezik Aletler İçin Lazer
Tertibatı
507.2S. Pachuta (PL.A1) : Su Yapılarındaki Deformasyon Araştırmala»
rmda Kullanılan Aletin Yeni Teknik Gelişimi
507.3N.    Jalba    (RO-Fr) :    Teknolojik=Topoğrafik,    Kısmî    Sibernetik
Yöntemler
507.4V. Ursea vd (RO-Fr) : Yüksek Duyarlıklı Mıknatısların Montajın»
da    Geçginin Uzay   Mikroağından Gerçekleştirilmesi   Üzerine Düo
şünceler
507.5M. Rotaru    (RO=Fr) : Komşu Açılar   Yöntemi İle Yatay Açıların
Önölçü ve İşlenişi İçin Etkin Bir Değişken
508.1W. Förstner (DE-İn) : Fotogrametrik Ağ Sıklaştırılması
508.2J.J. R. Lukas (US-İn) : Fotogrametrik Kontrol Sıklaştırılması
508.3M. Kasser (FR»Fr) : Motorize Dolaylı Presizyon Nivelmanı Deneyi
508.4S. S. Nekhin  (SU-İn) : Fotogrametrik Model Duyarlılığının Arttı
rılmasında Test Alanı Fotoğraflarının Kullanılması
508.5C. Gergov, iv Trencov (BG^Fr) : Düşey Açı Ağlarının Dengelenmesi
Üzerine İnceleme
508.6S. W. Henriksen (US-İn) : Havai Arazi Profili Üzerine Bir Not
508.7A. Rusu, NN. Bos, A. Kiss, Gh. Chitea (ROFr) : Pankromatik Fo=
toğrafların Kullanılmasına Ait Araştırmalar ve Orman Ekonomisin»
de Küçük Ölçekli Renkli Haritalar
508.8A. Rusu    (RO-Fr) : Orman    Ekonomisinde Uzaktan    Algılamanın
Kullanılmasına Ait Bazı Sonuçlar

509.1G. Zlatanov    (BG«Fr) : Yapılarda    Deformasyonlarm Saptanması
İçin Jeodezik Ağların Dengelenmesi

509.2E. Orstavik (NO=İn) :    Norveç'te Motorize    Otomatik Yol Haritası
Üretimi

509.3M. Atudorei, V. Popescu, V. Nica (RO-İn)  : Hidroelektrik Gelişim
Özel Ağlarının İyileştirilmesinde Çözümler
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509.4   V. Popescu, A. Ilies, Z. M. Ilîes (RO -İn)  : Yapı Hareketlerinin Göz-
lenmesinde Bağımsız Ağ Yöntemi Kullanılması Üzerine Düşünceler

510.1B. Banov vd  (BG»İn) :  Büyük Ölçekli Ölçme Planlarının Dışında
Otomatik Uygulama

510.2Ch. Chemshirov (BG»Fr) : Meskûn Bölge Yollarına Ait Boyuna Ke«
sit Projelerinin Otomasyonla Hazırlanması

510.   B. Cohen  (BG»İn) : Jeodezi, Fotogrametri ve Kartoğrafya Gereksi-
nimleri İçin Tematik Haritalar

510.4J. Lupas, L. Tondl (CS-İn)  : Yerel Nesneleri İçeren Verilerin İşlen»
mesi Sistemi

510.5L. Gründig (DE-A1)  :  Parsel Ölçülmesinde Etkileşimli Hesaplama
lar : Veri Örgütlenmesi ve Veri Akışı

510.6A. V. Boiko    (SUJn) : Büyük Ölçekli    Haritaların Bilgisayarlarla
Üretimi

510.7D. V. Lisitsky vd.  (SU-İn)  :  ASM-1 Kullanarak Büyük Ölçekli Ha*,
rita Üretiminde Otomasyon

510.8I. Berevoianu vd.  (RO-Fr) : Alım Otomatının Bir Kaç Ana İşlevi
ve Bükreş Belediyesi İçin Planların Hazırlanması

511.1I. Newton, Durboraw  (USJn) :  Kombine Araçlarla Duyarlı Arazi
Uydu Translokasyonu

511.2J. Adam, A. Czobor, I. Feyes, S. Mihaly (HUJn)  : Penc (Macaris
tan) Jeodezik Uydu Gözlemevindeki Doppler Çalışmaları

511.3W. Schlüter (DE-A1) : Avrupa'da Doppler Ölçü Kampanyaları : He»
defler, Uygulamalar ve Sonuçlar

511.4B. Gabor (HU»İn) : İnersîyal Jeodezik Sistemin Matematik Modeli

511.5D. G. Milbert (US»İn) : INERT 1 : İnersiyal Ölçmelerin Planlan
ması ve Anında Dengelenmesi İçin Bir Program

511.6M. Daskalova  (BG~Fr)  :  Seçilmiş Kartografik Projeksiyonda Koz
mik Fotoğrafların Eşgüdümlü Standartlaştırılması

512.1A. R. Böyle (CA-İn) : Scanner'lar (Tarayıcılar) İçin Uygun Girdi
Dokümanları - Bu, Geleneksel Kartoğrafyayı Etkiler mi?

512.2B. Ageby (SE-İn)  : Etkileşimli Grafik Tasarım Sistemleriyle Dene
yimler

512.3J. G. Linders  (CA»»İn)  : Fotogrametrik Araçlardan Doğrudan Veri
Kaydı İçin Interface (Arayüz) Tasarımı

512.4M. M. Allam (CA-İn) : Kanada'da Sayısal Topoğrafik/Kartoğrafik
Verilerin Değişimi İçin Ulusal Standartlar
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512.5M. J. Jackson, J. E. Drummond (GB-İn) : İngiltere'de Uzaktan Ak
gılanan Birleşik Raster Görüntü Verileri ve Sayısal Vektörlerin A»
nalizi İçin Doğal Çevre Araştırma Kurumu Sistemi

512.6M. Hajek (CS-A1)  : Otomasyon Destekli Yöntem Yardımıyla Hari»
ta Üretim Niteliğinin Projelendirilmesi
512.7P. Divenyi, B. Markus, G. Tarasova    (HUJn)  : Sayısal   Yükseklik
Modellerinin Duyarlılık ve Enterpolasyon Yöntemleri

513.1W. Kuhn    (CH), B. Spâni, A. Frank    (US-A1)  : Küçük Sistemlerle
Veri Hazırlanması İçin Uygun Bir Tasarım

513.2F. Silar (CS-A1) : Dengeleme Öncesi ve Sonrası Ölçü Verilerinin
Niteliği

513.3G. Traistaru (RO-Fr) : Jeodezik ve Gravimetrik Ağların Dengelen»
meşinde Güncel Bir Kaç Görüş

513.4A. I. Spiridonov  (SUJn)  :  Jeodezide Standartlaşma ve Metroloji»
nin Ana Sorunları

514.1I. Mitasova (CS-A1) : Kartografik Veriler Bazının Tesisinde Meto
dolojik Görüşler

514.2M. E. Young, M. M. Allam (CA-İn) : Bir Ulusal Sayısal Harita li
retimi Programında Tam Otomatik Veri Derleme Sistemlerinin İş»
levi

514..3   T. Kjölberg  (NO-İn) :  Harita Üretimi ve Uzay Verileri Derleme»
sine İlişkin Bir Norveç Araştırma Programı

514.4A. A. Elassal  (USJn)  : Ticarî Veri Tabanı Yönetimi Yazılımı Kul
lanarak Harita Üretimi Verilerinin Yönetilmesi

514.5S. Bie    (NO-İn)  : Mikado    Projesi : Kartografik   Dokümantasyon
İçin Modüler Etkileşimli Bir Sistem

514.6I. T. Logan (GB-İn)  : Ordonat Ölçmelerinde Sayısal Harita Üretimi
516.4R. Volden  (NO«İn) :  Tematik Haritaların Yapımında Sınıflandır
ma Sorunları
516.5J. Marek, A. Kurz  (CS-A1) :     Sayısallaştırma İle Çekoslovakya'da
Büyük Kent Haritalarının Yenilenmesi

Komisyon 6 : Mühendislik Ölçmeleri 7 bağımsız, 5 ortak oturumda aynı
ana konuya ilişkin 44 bildiri okundu.

Bildiriler

601.1H. Feldman (US-İn) : Komisyon Başkanının Raporu
601.2T. Oshima   (JP-İn)  :   Japonya'da Mühendislik Ölçmelerinin  Geç
mişi, Bugünü ve Geleceği
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C01.3   A. L. Allan (GB.İn)  : Mühendislik ve Sanayi Kesimindeki Yüksek
Duyarlı Ölçmelerde Güncel Gelişmeler

601.4L. Csemniczky    (HU-A1)  : Sanayi Tesislerinde    Jeodezik Bilgi Sis
temlerinin Oluşturulması Olanakları

601.5K. Egger (CH-İn) :  Zeuzier Barajmdaki Anormal Hareketlerin A»
çıklanmasmda Jeodezik Ölçmelerin Katkısı

602.1L. Hallerman    (DE«İn) : Haritacılık Alanında   ISO (International
Standard Organisation)nun Çalışması
602.2M. Herda (CS-A1)  : Nükleer Enerji Tesislerinden Reaktör Binala
rının Aplikasyonu Yöntemleri

602.3J. Kolman (CS»A1)  : Nükleer Enerji Tesisleri Yapımının Güvencesi
Yönünden Jeodezik Çalışmaların Karmaşık Kavramı

602.4L. Tchechankov (CH-Fr)  : Büyük Yapılarda Çalışmaların Yönlen
dirilmesi İçin Lazer Sistemi

602.5I. B. Watt    (ZA-İn) : Açık Maden   Alanlarındaki Eğim Kararlılığı
Araştırmalarında Karşılıklı Nokta Yüksekliklerinin    Belirlenmesine
İlişkin Bağıl ve Mutlak Duyarlılıklar

603.1A. König  (CH-A1) : İş Yöneticisi ve İşletmecisi Açısından İçeriğe
ve Mekâna Bağlı Taşınmaz Bilgi Sistemi
603.2A. Ckrebic (YU-Al) : Belgrad ve Novy Sad Kentlerindeki Hat Ka
dastrolarının Otomasyonu

604.1Miss K. Brooling  (SEJn)  : Harita Mühendisinin Dış Çevre Alan*,
larma Açılması

604.2J. Collins    (US-İn) : Macrometer TM Enterferometrik    Ölçer GPS
Uydu Aracı Kullanarak Mühendislik Ölçmeleri

605.1M. Kaspar, K. Stastny, J. Pospisil (CS-în) : İşlek Yollarda Lazer
İle Deformasyon Ölçmeleri

605.2A. Chrzanowski, L. M. Seeord (CA-İn) : Deformasyon Ölçmelerinin
Analizi Hakkında Kısa Süreli Komite Raporu

605.3İ. P. İzzet (ZM»İn) : Kariba Barajı Kumanda Sistemi »Bazı Pratik
Görüşler

605.4J. Martusewitz (PL»İn) : Yer Değişimlerinin Belirlenmesinde Yeni
Kavramlaşmalar

605.5A. Platek    (PL»İn)  : 1972-1982 Döneminde   Deformasyon Ölçmele»
rindeki Yeni Tekniklerin ve Süreçlerin Gelişimi

606.1   R. Adler, J. Greenfeld (IL-İn) : Mühendislik Projeleri İçin Bilgi-
sayar Destekli Fotogrametri
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606.2R. C. H. Smith (GB-İn) : Mühendislik ve Askı Jiroteodoliti

606.3K. P. Schwarz, D. A. G. Arden  (CA-İn)  : Uzay Ölçmelerinde Du»
yarlı Azimut Verilerinin Kullanımı

607.1H. Ruther  (ZA-İn)  :  Güney Afrika'daki Bir Elektrik Santralında
Ölçmeler

607.2M. Zak (PL-İn)  : Mühendislik Ölçmelerinde Dinamik Model

608.1J. Zeman (CS-A1) : Bir Açık Linyit Kömür Ocağının Komşu Elekt»
rik Fabrikasının Kararlılığına Etkisi

608.2Y. Q. Chen, M. Kavouras, J. M. Secord (CA-İn)  : Deformasyon De»
netiminde Tasarım Koşulları

608.3A. Detreköi (HU-A1)  : Deformasyon Ölçmelerinin Planlanması Hak
kında

608.4P. Penev (BG-İn)  : Mühendislik Yapılarında Deformasyonlarm Be
lirlenmesi İçin Jeodezik Ağlann Enuygunlaştırüması

608.5W. M. Welsch (DE«İn) : Deformasyon Araştırmalarına Uygulanmış
Sonlu Elemanlar Yöntem Analizinin Verimi

609.1J. Sutti (CSJn)  :    Yeraltı Poligonlarında   Bütünleyici Ölçme Sis
temleri ve Jiroteodolitler

609.2W. Caspary, H. Heister (DEJn) :  Jiroteodolitlerle Duyarlı Azimut
Belirlenmesi Sorunları

609.3A. Muska, J. Utekal, M. Dopita, M. Krygel (CS-A1)  : Çekoslovakya'
da Jiroskop Ölçmeleri İçin Yeknesak Çıkış Bazı

609.4V. Milanovis (YU-A1) : Jiroteodolitlerin Kullanılması ve Çekül Sap
ması Sorunu

610.1M. Fabian, J. Sole (CS-A1) : Trafik Yollarının Projelendirilmesin
de Sayısal Arazi Modeline Göre Otomatik Toprak Hesabı
610.2G. Milev, G. Manev, No. Netov (BG-A1) : Bulgaristan Halk Cumhu
riyetinde Hat Kadastrosunun Sorunları
610.3B. Grzechnik  (PL=în)  : Yönetimin Gerekleri İçin Kadastro Hatla
rını İçeren Bilgi Serilerinin Oluşturulması ve Kullanılması
610.4H. Niederberger    (DKJn)  : Haritacılıkta    Yararlılık : Pratik    Bir
Yaklaşım
611.1A. Chrzanowski, Y. Q. Chen, A. S. Chrzanowski  (CA=İn)  :  Defor-
masyon Ölçmelerinin Tasarımı ve Analizinde Sonlu Elemanlar Yön»
teminin Kullanılması
611.2H. Bausus von Lützov (US-İn)  : Astrojeodezik Uzay ve Astrojeode»,
zlk-Gradiometrik Gravite Vektörü Belirlenmesinin Güncel Gelişimi
ve Yararlılığı Hakkında
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611.3   G. Milev, K. Wassilewa    (BG»A1) : Deformasyon   Araştırmalarında
Doğrusal Denklem Modelinin Duyarlılığı

612.1L. Kis Papp    (HU=A1) : Anıt Yapıların   Ölçülmesinde Jeodezik ve
Fotogrametrik Yöntemlerin Uygulanması

612.2A. Bujakiewicz, R. Preuss  (PL-İn)  : Mühendislik Yapılarında Fo*
togrametrik Ölçmeler

612.3J. Cernansky (CSJn)  : Köprülerin Fotogrametrik Kontrolü

612.4C. Armenakis, W. Faig (CAJn)  : Dağlık Arazideki Maden Ocakla»
rında Çöküşün Fotogrametrik Kontrolü

C Grubu : Taşınmaz Düzenlemesi ve Taşınmaz Ekonomisi

Başkan : FIG Başkan Yardımcısı Boris Kristev (Bulgaristan)

28 ülkeden toplam 100 bildiri okunmuştur. Bunların 49'u ingilizce, 31*1
almanca  ve 20'si  fransızcadır.  Toplam 14 bağımsız  ve 10  ortak  oturum ya-
pılmıştır.

Komisyon 7 : Kadastro ve Kırsal Alan Düzenlemesi

6  bağımsız ve 4  ortak oturumda biri  4,  biri  2  ve 4'ü birer  toplantıyı
içeren 6 ayrı konu ile ilgili olarak toplam 56 bildiri sunulmuştur.

Bildiriler

701.1J.  L. G.  Henssen   (NL»İn) :  Uluslararası Kadastro ve Tapu  Sicili
Ofisi   (OICRF)  :   1981-1983 Döneminde Yapılan Çalışmalar Hakkın
da Rapor

701.2J. L. G. Henssen (NL-İn)  : Hollanda'da Yeni Kadastro San'atı

701.3J. Portner, B. J. Memann Jr.  (US-İn)  : Bağımsız Davranış ve Bir«
leşik Devletlerde İncelenmesi

701.4J. MeLaughlin (CAJn) :  Çok Amaçlı Kadastral Sistemlerde Stan»
dartlar

701.5J. G. McEntyre (YS-İn) : Parsel Tanımlaması

701.6H. K. Dobner (MX«İn)  : Meksiko City'de Bütünleyici Yeni Kadast»
rai Bilgi Sistemi

701.7D. K. Rokos    (GR-İn)  : Yunanistan'da Ulusal    Kadastro ve Arazi
Politikası, Bunların Diyalektik İlişkisi

701.8Y. Mechoulam   (IL.İn)   :  Tarımsal Alanlarda Yaygın Yeniden Ka.
dastrolama

701.9G. Greulich (US-tn)  : Hak Sigortası : Bir Kadastro Öncesi Gerek»
sinim
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702.1E. Hoeflinger    (AT-A1)  :  Avusturya Sınır    Kadastrosunda Serbest
Çalışan Harita Mühendisinin Rolü

702.2T. Uzel  (TR.İn) : Türkiye'de Kadastro Problemi

702.3P. F. Dale (GB-İn) : Sınırlar ve Ölçmeler

702.4P  F. Loiko (SU-İn)  : Sovyet Rusya'da Devlet Arazi Kadastrosunun
Bilimsel ve Teknik Temelleri

702.5N. Zegheru (RO-İn)  : Romanya'da Sayısal Kadastro Haritaları Ü-
retimi Hakkında

702.6N. Huber  (CH-A1)  :  Elektronik Bilgi İşlemine Dayalı Kadastronun
Yaşatılması

702.7H. Wirtz (DE-A1) : Kadastro Haritalarında Otomasyon

702.8G. Fenzl (DE-Al) : Taşınmaz Veri Bankasının Temeli Olarak Oto
masyon Kadastrosu

702.9K. H. Rodig (DD-A1)  : Demokratik Almanya'da Taşınmazlar Doku*,
mantasyonunu Güncelleştirme Sorunları

703.1A de Leeuw (BE^Fr) : Bir Kaç Batı Avrupa Ülkesinde Tam Enteg»
rai Kırsal Gelişme

703.2J. H. W. Makkinga    (NL-A1)  : Hollanda'da   Mekân ve Kırsal Alan
Düzenlemeleri İlişkileri

703.3D. B. S. Fitch    (GB-İn)  : Kırsal Alanlarda    Arazi Rekabet Sorunu

703.4M. Misson    (FR«.Fr)  :  Tarımsal    Düzenlemeler ve Uzlaşmalar İçin
Toprak Değerleri Listesi

703.5A. Hopfer (PLJn)  : Polonya'da Tarımdışı Arazi Karşısında Tarım
sal Arazinin Uzay Yapısı

703.6N. Yıldız, E. Köktürk (TR»A1)  : Türkiye'de Yeniden Kırsal Düzen
leme

703.7V.Ylikangas   (FL.A1)  :  Finlandiya'da Arazi Toplulaştırması

703.8J. Bold, S. Radu, U. Bârca (RO-İn)  : Romanya Sosyalist Cumhu»
riyetinde Arazi Düzenleme Sistemi

703.9J. Bold, N. Pata, U. Bârca (ROJn) : Romanya Sosyalist Cumhuri
yetinde Büyük Kurutma ve Sulama Sistemleri İle Arazi Düzenlemesi

704.1R. Manger  (DE-A1)  :  Arazi Toplulaştırmasında Çevre Sorunlarının
Çözümlenmesi Hakkında

704.2P. Delord, L. Artuphel (FR-Fr) : Arazi Düzenleme İşlemlerinde Do»
ğal Ortamın En İyi Şekilde Dikkate Alınması İçin : Toplulaştırma»,
da Çıkar Savaşımı İncelemeleri
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704.3R. K. Bullard  (GB»İn)  : Terkedilmiş ve Parçalanmış Araziler Et
kinliklerinin Karşılaştırılması

704.4P. Rafaelli (ITJn) : Pratik ve Yasal Bakış Açısından Büyük Ara
zilerin Sorunları

704.5H. Sevatdal (NO-İn) : Sığ Kıyı Sularında Arazi Kullanma ve Mül
kiyet Sorunları

704.6B. M'Hamed  (DZ=Fr) :  Cezayir Devlet Tarım Ünitelerinde Topra
ğın Tekrar Yapılanması

705.1A. Hopfer (PL»İn)  :    Kentsel ve Kırsal   Alanlar Arasındaki Geçiş
Bölgelerinin  (Yerel ve Bölgesel)  Planlanmasında Arazi Ölçmeleri»
nin Katkısı

705.2H. Middel (NL-A1)  : Bir Kentsel Yeni Parselleme Deneyimi

705.3M. Fontaine, M. Roussat    (FRnFr) : Kent Çevrelerinde   Kadastro,
nun Yaşatılması : Teknik ve Örgütlenme

705.4A. Aloui (DZJ?r) : Cezayir'de Kent Kadastro Dairesi

706.1M. Milanov (BGJn) : Sofya Kenti Arazisinde Otomasyon Kadast
rosu

706.2P. Zafirov, D. Antonov (BG-İn) : Otomasyon Kadastrosu İçin Tek-,
noloji ve Bir Program Paketi

706.3P. Zafirov (BG-İn) : Otomasyon Kadastrosuna Başlangıç İçin Bir
Teknik Araçlar Bileşimi

706.4J. Hurnik (CS-A1) : Çekoslovakya'da Taşınmaz Kadastrosunun Ya
şatılması : Değişikliklerin İşlenmesi İçin Ölçme Belgeleri

707.1J. K. B. Sonnenberg (NL»în)  : Hollanda'da Kırsal Arazi Gelişimin
de Kadastro Mühendisinin Rolü

707.2P. Peitrequin  (CH»Fr) : İsviçre'de Harita Mühendisi ve Arazi Dü
zenlemesi

707.3J. Gastaldi  (FR»Fr) :  Toplulaştırma ve Arazi Düzenlemesi Harita
Mühendisi İle Şehircinin Ortak Eseri Olmalıdır

707.4Gaidamaka (SüJn) : Toprak Kullanımında Devlet Ölçme Sistemi
Olarak Arazi Haritacılığı

707.5A. Novak W. Wilkowski  (PL«Jn) :  Polonya'da Bireysel Tarım-Or»
man Çiftliklerinin Jeodezik-Örgütsel Sorunları

707.6A. Parker, G. Darnaud (FR-Fr) : Tarımsal Toprakların Bölge Ha»
ritaları - Vimotiers Deneyimi

707.7W. H. de Vos (NL=A1)  : Arazi Toplulaştırmasında Tahsis Aracı O»
larak Otomasyon
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707.8Samratov  (SU*.în) :  Arazi Kaynaklarında Veri Bankasının Gelişi
mi Sorunları

707.9S. Goraj,  S. Zaremba (SUJn) : Kentsel ve Kırsal Alanda Mekân
Planlamasının    Temelini Oluşturan    JeodezikoKartoğrafik Çalışma
Esaslarına Dayalı Veri ve Bilgilerin Yapısı İle İçeriği

710.1E. Petrov (BG-Pr) : Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Kırsal Top
rak Mülkiyeti Kadastrosu

710.2G. Kolev (BG«Fr) : Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Uzun Ömür
lü Bitki Topraklarının Düzenlenmesi

710.3P. Vouchkov, A. Delieva (GBJn) : Tarmı.Sanayi Komplekslerinde
Ekolojik Sorunlar ve Arazi Kullanımı

710.4A. Lazarov, N. Stefanova  (BG»İn) : Topoğrafik Koşulların Jeode»
zik Verilerine Karşı Erozyon Tasarımının Gereksinimleri

710.5I. Nenov  (BG-Fr) :  Arazi Düzenlemesi, Uzmanlaşma ve Tarımsal
Ürünlerin Toplanması

Komisyon 8 :    Kentsel Taşınmazlar   Tekniği, Kentsel   ve Yöresel
Planlama ve Gerçekleştirilmesi

4   bağımsız ve 4 ortak oturumda biri 3, ikisi 2 ve biri de bir toplantıyı
içeren 4 ayrı konu ile ilgili olarak toplam 21 bildiri sunulmuştur.

Bildiriler

801.1H. Rak  (PL«İn)   :  Başlangıç Bildirisi

801.2N. Netov (BG-Fr):    Şehircilik, Köy ve Kasabaların   Kurulması ve
Harita Mühendislerinin Görevleri

801.3Thomas (AUJn) : Fiziksel Planlamaların Diğer Tür Planlamalarla
İlişkileri

801.4A. Ciolkosz, B. Halemba, B. Ney (PLJn)  : Uzaktan Algılama Yön
temlerinin Kentsel Planlamaya Uygulanması

802.1   E. C. C. Blitz   (NI»în)  : Değişik   Türden Kentsel Bilgi   Sistemleri
Arasındaki İlişkiler

803.1V. Lunacek (CS-A1) : Önemli Kentsel Bölgelerin Planlama ve İma
rında Harita Mühendisinin Görevi

803.2P. V. Schilfgaarde  (NL»İn) :  Kent Merkezinin Yenilenmesi
803.3E. Acquier (FR-Fr) : Kent Merkezlerinin Tekrar Ele Alınması
803.4R. Guarnaschelli    (IT.Fr) : Çevre    Korunması İçin    Uzun Vadeli
Planlama, Yer   Değiştirme Gereksinimlerinin İşlevi   Olarak Yersel
Dengenin Yeniden Kurulması, Yaşam Standardının İyileştirilmesi
ve Üretimin Geliştirilmesinde Belirsiz Eğilimlerin Hesaba Katılması
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804.1   H. J. Sandmann (DE»A1) :  Federal  Almanya'da Planın Kabul Etti-
rilmesinde Araçlar ve Sorunlar

805.1J. Simek (CS..A1) : Çekoslovakya'da Arazi ve Kent Planlamasında
Harita Mühendisi

805.2E. Grigorowa (BG-A1) : İskân Bölgelerinin İmarındaki Ölçme İşle
rinde Bilgisayar Tekniğtais Kullanılması

805.3B. I. Gladky,   D. V.   Lisitsky (BUJn) :    Kentsel Yeraltı   Ulaşımı
Ölçmeleri

805.4S. Fangrat, J. W. Frelek (PL-İn) : Yöresel Planlama ve Düzenleme
İçin 1 : 25 000 Ölçekli Tematik Haritalar Sistemi

806.1K. Eloranta    (Fl-İn) : Bütünleştirici Bir Belediye   Taşınmaz Bilgi
Sisteminin Gelişimi

806.2G. Bohnsack (DE»A1)  : Kent Gelişmesine Yurttaşların Katılması

808.1M. Martinek  (CS..A1) : Kent Gelişiminin Düzenlenmesinde Büyük
Ölçekli Haritalardan Sayısal Şekil Olarak Yararlanılması Kavramı

808.2B. Dimitrova  (BGJFr) : Kasabalarla Tarihsel Bölgelerin Kentleş
mesi ve Bireysel Yönlerinin Korunması

808.3J. Halvitie (Fl-İn) : Sosyal Planlama Alanında Fiziksel Planlama™
nın İşlev ve İlişkileri

808.4Z. Gorecka (PL-A1) : Mekân Planlamasında Radyestezi

808.5F. Borzecki (PL=İn) : Kentsel Gelişimde Temel Haritanın İşlevi

Komisyon 9 :  Taşınmaz Değerlendirmesi ve Teşmmaz Pazarı

4   bağımsız ve 2 ortak oturumda 6 ayrı  konu ile ilgili  olarak toplam 23
bildiri okunmuştur.

Bildiriler

901.1B. Bojadschiev, B. Ivanov (BG..A1) : Bulgaristan Halk Cumhuriye»
tinde Taşınmaz   Değerlendirilmesi ve Kullanımda   Karakterlerinin
Değişmesi

901.2B. Zukowski (PL«İn)  : Polonya'da Ticarî Amaçla Kullanılan Taşın
mazların Değerlerinin Belirlenmesi Esasları

901.3H. Stolberg  (DE=A1) :  Federal Almanya'da Taşınmazların Kamu
laştırılmasında Ödenti Esasları

901.4A. Holvinga (NI»în) : Tarımsal Arazi Pazarı : Bazı Avrupa Ülke
lerinde Kuram, Olgular ve Politikalar
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901.5H. Krosh (IL»İn) : İsrail Yasalarına Göre Planlamadan Doğan Ta»
sınmaz Değer   Artışlarının Vergilendirilmesi (Planlama   Vergisi ya
da İyileştirme Vergisi)

901.6J. Mouterde   (FR«Fr) :  Fransa'da Devletin ve Yerel Yönetimlerin
Toprak Edinmesi

902.1R. Möckel (DE-A1) : Federal Almanya'da İşyerleri Taşınmazlarının
Değerlendirilmesi » Uluslararası Karşılaştırma İçin Pilot İnceleme

902.2P. Zentelis, J. Badekas, S. Magalios (GR-İn)  : 1960 -1980 Dönemin
de Yunanistan'da Taşınmaz Değerlerinin Evrimi

902.3Seele, Reuter (DE-A1)  : Federal Almanya'da Taşınmaz Değerlerinin
Gelişimi

902.4Z. Cohen   (IL-İn)  :   Sanayi Yapıları  Arazisinde  «Birleşme»  Fikri;
Bir Durum İncelemesi

903.1O. Myhrberg  (FI-A1) : Finlandiya'da Oluşan İmar Toprağının De
ğerlendirilmesi
903.2Sc. Georgescu, Sc. Mateescu (RO-Fr) : Romanya'da Toprağın Ras
yonel Kullanımının   Temeli Olarak   Arazi Niteliğinin   Saptanması
Sorunları

904.1Ph. Motha    (SG»İn)  : Singapur'da    Gelişim Bedelinin    Değerlen»
dirilmesi
904.2B. Harding    (US*>İn) : Bölgelemede Arazi   Kullanımının Sınırlarını
Kaliforniya Kıyılarında Değerlendiricilerin Açmazı
904.3M. Hintzsche  (DE-A1)   : Federal Almanya'da Oluşmakta Olan İmar
Toprağının Değerlendirilmesi
904.4W. E. Schulz, Klessen (DE-A1)  : Federal Almanya'da Toprak Fiyat™
larmm Oluşmasında Belirlemeler
904.5S. Masaglia (IT-Fr)   : Ticarî İşletmelerde Taşınmaz Rayiç Değerleri
904.6T. V. Grissom (US-İn)  : En Olası Kullanım : Belirsiz Hallerde Ara»
zi Kullanımının Saptanması
905.1O. Saetre    (NO~İn) : Norveç'te Taşınmazların    Yönlendirilmiş Fi=»
yatları
905.2E. Meixner  (AT-Al)  :  Avusturya'da Yasal Olarak Düzenlenmiş Bir
Konut Ekonomisi Açısından Kent Yenilenmesinin Amaçlan
905.3I. Bacsa  (HU-Al)  :  Macaristan'da Yeni Arazi Derecelendirme Sis
temi Üzerine Rapor
905.4M. Ogata    (JP«Fr) : Japonya'da   Değerlendirme Sisteminin   Gün*,
celliği
906.1   A. Cohn (ILJn)  : Arazi Değerlendiricilerinin Eğitimine İlişkin İs.,

tekler (Taşınmaz Değer Takdircileri)
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