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■      1.  GSrlş :

Çeşitlilik ve karakter açısından
değişen çevre problemlerine paralel
olarak, çevreyi'insan onuru nayakışir
sağlıklı  biçimde planlamak görevini
üstlenen  uzmanların  da  haritadan
beklentileri her yönde büyümekte ve
türlûlûk  kazanmakta  ve  özelleş-
mekledir. Bildiğimiz klasik çizgi harita-
lar ise bilgisel içerik, tasarım ve kul-
lanımındaki esneksizlik açısından bu
ihtiyaçlara cevap veremez olmuşlardır
ya da cevap veremez hale gelmekte-
dirler. Doğaya ait bilgileri kullanan ku-
rumların gelişen teknolojiden optimal
yararlanabilmeleri için ilgili bilgilerin on-
lara sayısal formda sunulması gerek-
mektedir.

Özellikle pasel bazında bir arazi
bilgi sistemi kurulacaksa problemin en
can alıcı noktalarından biri, klasik çizgi
haritada yeralan bilgilerin bilgisaylar or-
tamına nasıl aktarılacağı konusunda
tutarlı teknik prensiplerin ortaya konul-
masıdır. Ayrıca klasik çizgi haritadan
farklı olarak sistemin içermesi gereken
ya da içermesi arzu edilen başka bilgil-
erin sisteme entegrasyonunu.sağla-
yacak löntemlerin de açıklığa ka-

vuşturuSmasf gerekmektedir. Bu tem-
el probleme ait ilkeleri saptamak biz
Jeodezi ve Fotoğrametri mühendis-
lerinin ve bilimsel kartografların göre-
vidir. Gerisi ise sistem anaüstlerin ve
programcıların katkısıyla çözümlene-
cek bir sorundur.

Bu noktada ülkemizde kadastro
sektöründe görevli mühendislerimizin
klasik çizgi haritayı biçimsel elemanları
açısından  henüz.tam  analiz  etme
gücünde olmadıkları kanısıyla kendi-
mizi  öncelikle  bu konuda daha iyi
yetiştirmek  zorunda  olduğumuzu
sanıyorum. Bu nedenle arazi bilgi sis-
teminin kurulmasına yönelik çözüm
paketinin sağlıklı sonuçlar içermesi ve
bu  paketde  yeralan  önerilerin
gerçekleştirilebilmesi  içinbu konuya
içten gönül veren personelin yoğun
eğitimi şarttır ve ülkemizde konunun
mesleğimizin her kademesindeki plat-
fomda bilimsel tartışmaya açılması ge-
rekmektedir.  Aksi  takdirde  başarı-
sızlığın 'getireceği hayal kırıklığının
kaçınımaz olacağı kanısını taşıyorum.

Haritada yer alan opjeleri oluş-
turan grafik, elemanların ele alınış
biçimi,  kurulacak bilgi sistemindeki
plansmetrik opjeler kütüğünün data
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yapısını da önemli ölçüde etkilemek-
tedir .Bu nedenle firmalar sistemlerini
hangi  dala  yapısı  altında  geliştir-
diklerini genellikle gizli tutmaktadırlar

Bu yazs  çevresindeFederal  Al-
manya'da 'Taşiınmaz mal bilgi Sistem
"nin veri yapısına değiniecektir. ALK
olarak  bilinen  bu  sistem  "Parsel
Bazında Arazi Bilgi Sistemi" olarak'da
türkceve aktarılabilir.-

2  ALK'nln  Ana Kütükleri  Doğaya
yönelik  kurulacak  tûm  bilgi
sistemlerinin  teme!  geometrik
altlığını oluşturması öngörülen ALK öç
temel kütükten meydana gelmekte-
dir. Bunlar:

a-  Nokta  kütüğü:  Bu  kütükte
noktalar (türü ne olursa olsun) bulun-
dukları Gauss-Krüger dilim numarası,
nokta türü ve nokta numarasından
oluşan bir nokta tanıtıcı altında saklanır
ve kendisine bu tanıtıcı ile ulaşılır. Bu
kütükte noktaların koordinatları, yük-
sekliğine ait bilgiler, jeofiziksel bilgiler,
noktanın kütüğe kayıt biçimi, konum
ve yükseklik  presizyonlan ve buna
benzer bilgiler bulunur. Kütüğün di-
ğer bir özelliği, noktanın ülke siste-
mindeki koordinatları yanssira başka
koordinat sistemlerinde hesaplanmış
koordinatlarını da saklavabilmesidir.

b- Ölçme değerleri kütüğü: Nok-
taların hesaplanmasında kullanılan
ölçme değerleri bu kütükte saklanır.
Ayrıca gerekli görülürse ilgiii değere
ait ör açıklama metni de eklenebilir.

c- Planimetrik obje kütüğü: Sis-
temin temel çekirdeği planimetrik obje
kütüğüdür.  Bu  kütükte  planimetrik
objelerin  geometrilerine  ait  bilgiler
saklanır. Buradan geçen "obje" kav-

ramı daha sonra açıklanmaya çalı-
şılacaktır.

3-  Pianlmetrik Obje Kütü-
ğünün Mantıksal Yapısı:

Bîr kadastro paftası esas itiba-
riyle

-parsel sınırlarını
-bina sınırlarını
-bina sınırlarını

ve
-pasei numaralarını
-ada numaralarını
-cadde ve sokak isimlerini
içerir. Şunlardan üst grupta
yeralanlar
kadastro açısından bir anlam
taşıyan
çizgi grafik elemanlarla, alt
grupta ye-
raianlar ise yazısal
elemanlar ile
gösterilir.  Işîe haritada bir
bütün
oluşturan bu şekiliere "obje"
denil
mektedir. Bu tanım bir genelleme
ola
rak   kabul   edilmelidir.
Konunun
ayrıntısına girildikçe kavram
daha iyi
anlaşılacaktır.
Planimetrik  obje  kütüğünün

oluşturulmasında iki  temel noktaya
dikkat etmek gerekecektir.

a- Planimetrik obje kütüğü, ka-
dastronun ve diğer kurumların amaç-
larına  cevap  verebilmek  üzere
taşınmazların planimetrik geometrile-
rine ait bilgileri içerecektir. Objelere
ait, fakat yalnız belli meslek alanlarını il-
gilendiren'bilgiler  (özel  bilgiler)  için
ayrı bir kütük oluşturulacaktır.



b-  Planimetrik  obje  kütüğüne
taşınmaz geometrisine ait bilgiler bir
kez kayitlanacaktsr. Geometrik bilgiler

arasında obje planimetreleri açısından
bir ilişki varsa, bunlar kütükte ayrıca iz-
lenebilir olacaktır.



Şekil 1: Planimetrik Obje Kütüğünün Temel Yapısı

Obje planimetresine ait bilgilerin er
birbirleri ile ilişkilendirilmesi objeye ve- - bir koordinat çifti ve
rilen bir isim üzerinden gerçekleştirilir. - çevresinin geometrik tanımın-
Verilen herhangi bir isim aftsnda anılan dan
herbir birim, bir "planimeîrik obje" ya oluşmaktadır. Koordinat çifti ob-
da bir "obje" tanımlar. Kadastroda jenin geometrik temsilcisidir. Çevre-
örneğin her birparsef bir obje olarak nin doğrusal olan her bir çizgisi için,
ele alınabilir. Bu parsel örneğinde ob- bir başlangıç koordinatı, bir bitiş nok-
jeyi,   onu   oluşturan   elemanlar tası koordinatı (hsn), hu iki noktayı
açısından analiz edelim. birleştiren çizginin geometrisi  ve

Bir parselin iki ana eleman çizginin konusal türünü gösteren bir
kümesinden oluştuğu düşünülebilir, ilgi kaydedilir. Ayrıca planimetrik ob-
Kümeferden biri parsel sınır çizgileri, jeye kütükte ulaşabilmek içinbir tanıtıcı
diğeri parsel numarasıdsr. Bu durumda kayıtlanır (planimetrik obje tanıtıcı:
bir kadastro paftasının içeriği, parseller pot). Planimetrlik obje tanıtıcı genelli-
topluluğunurt, yani çok sayıda obje- kle çizginin başlangıç noktasının koor-
nin meydana getirdiği bir bütün olarak dioatlarından oluşmaktadır. Çizginin
ele aiinmaktadlır. Planimetrik objelere konusal türü (örneğin bir sınırın ne
ait özel bilgiler ise bu kütükte her ob- sınırı olduğu) ise "çizgi fonksiyonu"
jeye özel olmak üzere kayıtlanırlar, adı   altında   bu   konuda   uzun
Diğer bir deyişle aynı bir bilgiyi kaç çalışmalardan sonra hazırlanmış bir ta-
obje taşıyorsa o. kadar sayıda da kayıîi . bioya göre kodlanır. Bu tabloda objel-
vardır. (Şekil 1).                      ' er önce ana başlıklar altında to-

Obje planimetresine ilişlkin biigil- pîanmıştır (parseller, binala, topoğrafik
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objeler, sınır tesisleri vb. gibi). Bu gry- temel teşkil eden bilgi ise "geometrik
pların herbiri bir "folye" teşkil etmekte- bilgi" (gb) olarak saklanır.  Sınır
dir. Ayrıca her bir folye içinde kafan çizgilerinin   geometrisi   paftada
belirli bir obje türüne bîr kodl numarası değişmez karakterlidir. Buna karşın
verilmiştir. Örneğin "teknik ait yapılar özel bilgiler ilgili olduğu planimelrik
foiyesinde bu isate hatları için ayrı, gaz objenin yakınında boş olan uygun bir
isale hatları için ayrı ör numara verilme- yere konymiandirslabilir (kartografik
si gibi. kyraflara uyularak). Yani- bunların geo-

Bir çizginin çok sayıda fonksiyo- metri bilgisi değişken karakterlidir.
nu varsa bunların hepsinin "Çizgi Planimetrik obje kütüğünün bu-
fonksiyonu" adı altında by tablolardan rada açıklanmaya çalışılan mantıksal
yararlanılarak kodlanması ve sisteme yapısından obje koordinatı bilinen bir
aktarılması gerekir. Örneğin bir sınırın objeye    bu    kûtökîe    kolayca
hem parsel hem dme bina sınırı olabil- ulaşılabileceği sonucu çıkar. Obje adı
mesi gibi. Fakat daha önce belirtildiği olarak örneğin parsel numarası alınırsa
gibi çizgilerin geometrisi bir kez bir erişim tablosunda önce obje-koor-
kayıtlanır ve bunun istisnası yoktur.     • dinatı ve obje koordinatı yardımıyla

Kendisini oluşturan parça ele- planimeîrik obje kütüğünde ilgili ob-
ma'nlardan oluşan objenin obje olarak Jeye, yani örneğimizde pasele ulaşılır.
da bir fonksiyonu olabillr(of). Bir ob
jeye fonksiyonunun yüklenebilmesi 4- Obje Türleri ve. Planîme-
Içîn obje koordinatı, sınırlarının fonk- trîk Obje Kütüğüne Kayıtlan
siyonu ve sınırlarının geometrisi ile
önoden belirlenmiş olması gerekir. Pafta içeriğinin bilgisayar or-
Örneğinsınır çizgi fonksiyonları "bina" tamına  aktarılması -için objelere
olan sınırlar "parsel" obje olarak ayrılması gerektiği belirtilmişti. Pafta
birleştirilemez. Obje fonksiyonları yi- içeriğinin objeler halinde birim efe™
neyukarıda anılan tablo yardımıyla manlar olarak ele alınması iki biçimde
kodlanarak objelere yüklenir, olabilmektedir:

Obje  ile daha bir dizi .bilgi - Pafta İçeriği bölüneöilen en
ilişkilendirilebilir. Bu bilgiler ise "özel küçük parçalar şeklinde düşünülür.
bilgiler adı altında kayıtlanır. Akla gel- Bu parçaların herbiri bir "elemanter
ebiîen tüm yazılar, rakamla pianinrseîrik • obje" olarak alınır.
objenin   görünümünü   etkileyen - Konusal olarak objeler kendi ar-
çizgilerin biçim ve renklerini gösteren alarmda gruplandırılır. Böylece ortaya
bilgiler ve parselin küçüklüğü nede- çıkan köme ise "raster obje" olarak
oîyle dışarı yazılan (iSgii parselin dişına) isimlendirilir,
parsel numarasının ait olduğu parsel Elemanîer objeler fiziksel yapıları
gösteren ok işareti, alan dolgusunda bakımından noktasal, çizgisel ya da
kullanılan signatürler özel bilgilere alansal olabilirler (şekil 2). Şimdi ele-
örnek olarak verilebilir. Özel bilgilerin manter obje ve raster obje kavramına
pafta ■ üzerinde konumlandırılmasına biraz daha açıklık getirmeye çalışalım.
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Şekil 2: Geometrik Biçimlerine Göre Pîanimetrik Objeler

Daha önce belirtilmeye çalışıldığı oluşturmalıdır. Çizgi biçimli obje kesik-
gibi elemanter obje ilgili paftada Sik gösteremez,
gösterime konuolan objelerin konusal - Haritası yapılan tüm bölgeyi ka-
olarak   ayrılabileceği   en   küçük playan alansal objelerin yüzölçümleri
parçadır. Anıt, poligon noktaları, frigo- toplamı, alanın genel yüzölçümüne
nomeîrik noktalar ve benzerleri nokta- eşit olmalıdır. Diğer bir deyişle aynı
sal; politik sınırlar, çitler, yüksek gerilim türden alansal iki obje (örneğin iki pas-
nakii hatları çizgisel; parseller, binalar el) birbiri üzerine binemez, ya da pa-
ve benzerleri alansal objelere örnek seller arasında boşluk bulunamaz.
olarak gösterilebilir. Bilgisayar or- Pîanimetrik objeler her zaman
tamına aktarılmış bulunan elemanter eiemanter obje olarak ele alıp planim-
objeier için şu ilkeler geçerlidir: etrik obje kütüğüne aktarmak gerekli

- Alan biçimli obje kapalı bir alan olmayabilir. Örneğin bir kadastro pal-
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tasında, göllerin dere vadisindeki kum temde alan olarak büyüklüğü tanım-
ocaklarının vb. objelerin münferit alan- lanmış raster objeye erişebilmeyi
sal objeler olarak ele alınıp işlenmesi sağlamaktır (Şekil 3). Örneğin bir rast-
y&pslan işin amacına ters düşeceğin- er  objenin   büyüklüğü   olarak   1
den ekonomik olmayan bir uğraş ola- kmx1km Sik bir kare biçimli bölge
çaktır. Bu duruma daha çok ilgili objel- alınabilir. Böyle bir raster objenin obje
er grubuna ait (örneğin binalara ait) koordinatı ise alışılmış biçimiyle sol ait
ayrı bir konusal kütük (örneğin bina köşenin koordinatları seçilebilir. Bu 1
kütüğü) ofuşturulmuyorsa rastlanır, km2 ilk bölge içinde kalan akar ve dur-
Anı folye grubu içindeki bir dizi obje- gun su isimleri, yol sınıflarını bellen
nin tek bir obje biçiminde işlenmesi yazılar, bölge isimleri, alan signatörleri
daha hızlı ve dolayısiyledaha ekono- ve benzeri pfanimetrik objeler ilgili
mik bir çalışma yolu izlemesi anlamına raster objenin elemanlarıdır. Aynı rast-
gelrnektedir. İşte bu şekilde birleş» er obje içinde yeralan, örneğin yazılar
tirilerek sistem ortamına aktarılan obje arzu edilirse farklı renk, büyüklük ve
grubu bir "rasîer obje" meydana getir- karakterde olacak biçimde kodlanarak
mettedir. . kayıtlanabilir.

Planimetrik .obje   kütüğünün Eiemanter objeler için yapılan
daha önce ifade edilen yapısına uy- kontrol imkanları raster objeler için
gun olarak raster objelerin de bir obje geçerli değildir. Bunların dışında ayrı
koordinatına sahip bulunmaları gerek- mantıksal kontrol olanağı da yoktur,
tiği açıktır. Bu koordinatın görevi, sis-

Şekil 3: Rasler Obje
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4.1-  Kadastredla  Elemart-

ter ¥e Raster Objeler:

Elemanîer ve raster objelerin
planimeîrik obje kütüğüne nasıl kay-
dedilecekleri ya da bu kütlükte nasıl
temsil edildikleri genel çizgileri iledaha
önceki telümlerdle açıklanmıştı. Fakat
bazı zorunluluklar bu temel ilkelerden
sapmayı da gerektirebilir.

Bir kadastro haritasında elemant-
er obje olarak alınabilecek objeler

-paselier,
-nokta türleri (Noktalar, nokta
kütüğünden otomatik olarak
pianime-
trik obje kütüğüne aktarılabilir) ve
-binalardır.
Bu objelerin dışında kalan tüm

diğer planimetrik objeler kadlastroda
hem münferit elemanter obje hem de
bir küme altında toplanarak rasîer obje
olarak  ele  alınıp  planimetrik  obje
kütüğüne aktarılabilir.

5-  Elemanter  Objelerin
Planimetr ik  Obje  Kütüğünde
Gösterilmesi:

5.1.  Nokta  Biç iml i  Ele-
manter Objeler-

Nokta biçimli objeye örnek olarak
"Anıt"! ele alalım. Bu obje 1/25 000 lik
temel topoğrafik haritalarımszdla bir
signatür ve bir ilave yazıdan (anstsn
özel adını göstermek üzere) oluşan
bir küme ile gösterilmektedir. (Şekil
5). Obje koordinatı olarak örneğin sig-
natürün  alt  kenarının orta  noktası
aisnabilir.  Bu  koordinat  planimeîrik
obje kütüğüne geometrik bilgi (pot)
olarak kayıtlanabilir.

Objenin nokta biçimli olduğu

başlangıçda  bilinmektedir.  Anıt
topoğraîik  bir  objedir  e  adı  "Kah.
Anıtı"dır. Objenin özel adı "Kah. Anıtı"
objeye ait özel bilgi olarak kayıtlanır.
Obje genel türüne ast kod(îopoğrafik
objeler için ayrılmış kod numarası) ve
bu grup içinde anıtlar için ayrılmış kodl
numarası yardımıyla kodlanarak sis-
teme aktarılır. Objeye ait özel bilginin
paftadaki geometrik konumunu belir-
lemek  üzere  örneğin  "Kah."
sözcüğündeki "k" harfinin aşağı yukarı
sol  alt  köşesinin  koordinatları
"geometrik bügi"(gb) olarak kayıtlanır.
Böylece bu objenin planimetrik obje
kütüğüne kayıtlanması için gerekli bil-
giler sağlanmış olmaktadır. İlgili obje
bu haliyle grafik ekrana çağrılabilir ya
da uygun çıkış  programları  ve do-
nanımlar  üzerinden  analog  çıkışı
alınabilir.

5.2-  Çizgi  Biçimli  Eleman»
ter Objeler:

Çizgi biçimli elemanîer objelerin-
planimetrsk obje kütüğüne ak-
tarılışında izlenen yolu ise enerji nakil
hattı örneğinde görmeye çalışalım.
Böyle bir çizgisel obje eieîrik hattını
görünür yapan bir çizgiden, örneğin
20 000 KV yazısından ve ilgili çizginin
yüksek gerilim hattını temsil ettiğini
beliten  bir  signatürden  (

)
olmuşmakîadir. Nokta biçimli obje
lerde olduğu gibi önce bir obje koor
dinatı belirlenir. Bu değer planimetri
geometrik bllgl(pot) olarak kayıtlanır.
Obje fonksiyonu olarak ise teknik alt
yapı alınabilir. Objeye ait özel bilgi için
akım işareti ( ) kullanılacaktır.
Bu işaretin yerini saptamak üzere ken-



İNCELEME -  ARAŞTIRMA

Şekil 4: Noktasal Objelerin Planimeîrlk Obje Kütüğüne Aktanlış Biçimi

Şeksi 5: Çizgisel Bir Objenin Planimetrik Obje Kütüğüne Aktarılması
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dişinin başlangıç noktasının koordinatı rasından meydana geldiğim varsay-
ve doğrultusunu belirlemek özere bir alım. Dana önceki örneklere benzer
geometri bilgi (gb) kayıtlanır. Objeye biçimdme kayıtlanacak objenin bu kez
ait ikinci bir özel bilgi "20 000 KV" alan biçimli olduğu sisteme aktarılır ve
yazısıdır. Bu bilginin pafta üzerindeki bir obje koordinatı saptanır. Obje
konumunu belirlemek amacıyla yine fonksiyonu olarak ise"parsei"(foSye
başlangıç  noktası  koordinatı  ve kodu biçiminde) kayıtlanır. Objeye ait
doğrultu bilgisi geometrik bilgi olarak özel bilgi olarak ise pase! numarasının
kayıtlanır (Şekil 5). alınması gerekecektir. Normal parsel

Yüksek gerilim hattı gibi kırık numarasının konumlandırılması için
çizgilerin eklenmesi ile oluşan poligon yine bir geometri bilgisine gerek duy-
biçimindeki çizgi objeler için bir olacaktır. Fakat ALK sisteminde par-
başlangıç ve bir bitiş noktası koordi- sellerin obe koordinatı olarak parsel
natı kayıtlanır. İlgili hat poligon olarak numarasının sol ait köşesinin koordi-
belitilir ve bir bitiş noktası koordinatı natı alındığından ayrıca bir geometrik
kayıtlanır. İlgili hat poligon olarak betti- bilgiye gerek duyulmamakladır. Ancak
lir ve kırık noktaların koordinatları para- daha önce belirtilmeye çalışıldığı gibi
metre olarak sisteme ayrıca aktarılır, pasel numarası objeye ait özel bilgi ol-
Böylece poligon biçimindeki çizgi ob- arak ayrıca kayıtlanmak zorundadır
Jenîn geometrik konumu belirlenmiş (Şekil 6.)
olmaktadır. Obje fonksiyonu olarak ise Parsel sınırları ise yine çizgi obje
obje türü "teknik alt yapı tesisleri" üst gibi ele alınıp çizgi fonksiyonuoiarak
başlığı içindeki fonksiyon tablosun- "parsel sınırı" kodlanır. Geometrisi ise
dan (folyeden) "yerüstü yüksek geri- başlangıç ve bitiş noktalan koordinat-
lim   hattı"   kodlanır.   Objeye   ait lan aynı olmak üzere parametreleri ile
kayıtlanan tüm parça bilgiler daha son- birlikte planimetrik obje kütüğüne ak-
ra program sisteminin özel bir fonk- tarılır. Parsel sınırlarına ve numarasına
siyonu   yardımıyla   birbirleri   ile ait tüm geometri ve özel bilgiler daha
ilişkilendiriiir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, alan biçimli obje "parsel" adı
sonra obje adı ile çağrıldığında tüm alîsnda ilişkiiendiıiür.
grafik elemanlar ve özel bilgileri ile gra
fik ekranda görülebilir ve üzerinde 6-' Raster Objeler:
grafik olarak çalışılabilir.

İlgili   paftanın   grafik   olarak
5.3- AlanBIçimli  ESemanter işlenerek sayıSaştinlmasına başlama-

ObjeSer: dan önce hangi pafta içeriğinin ele-
manter, hangilerinin raster obje olarak

Alan biçimli objelerin planimetrik işleneceğinin saptanması gerekir,
obje kütüğüne aktarıSış şekli ise parsel Raster objelerin sayısal olarak bilgisal-
ömeğinde açıklanmaya çalışılacaktır, yar ortamına nasıl aktarıldığına burada
Bir  parselin  basit  olarak  parsel kısaca değinilecektir. Bu çerçevede
sınırlarından ve bir pasel numa- planimetrik obje kütüğüne elemanter
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Şekiî 6: Alansal Bir Objenin Planimeîrik Obje Kütüğüne Aktarılış Biçimi

Şekil 7: Rastier Objelerin Planimeîrlik Obje Kütüğüne Aktanlış Biçimi

obje olarak kayıtlanmayan tüm diğer vb- elemanlar raster objeye ait özel bil-
pafta elemanlarının rasîer objeyi güer biçiminde ele alınır. Bu elemanla-
olusturduğunu ve rasîer objenin obje ra 9rafik görünümünü sağlayan bilgiler
koordinatı daha önce de beüîildiğf gib! ise Vine obİe fonksiyonu tablosundan
pafta sol alt köşesinin koordinatlar, ol- yararlanılarak kodlanır. Ayrıca her bir
acakîsr. Bu alan içinde kalan cadde, Parca obİenin konumlandırılmasını
sokak kenarları, göl vb. objelerin sağlamak üzere bunların birer geo-
sınırian, deredeki suyun aksş yönünü metrik «lle donatılması zorunludur,
gösteren ok işareti, alan signatürleri (§ekil 7)-
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Sayısal veriler grafik interaktif do-

nanımda  (örneğin  güncelleştirme
amaçlan  için)  işlenirken  bir  bütün
içinde yalnızca aynı türden objelerin
grafik ekranda görülmesi çalışmalarda
kolaylık sağlamaktadır. Bunu temin et-
mek üzere sistem, her bir folye için bir
raster  obje oluşturmak zorundadır.
Örneğin şekli 8}de "topoğrafik objel-
er"  ioiyesine  ait  bir  rlaster  obje
gösterilmiştir. Rasîer bölgesi içinde
kalan, fakat ilgili foiye grubuna girmey-
en diğer objeler şekilde siyahla ka-
patılmıştır.

Federal Almanya kadastrosunun
eometrsk bileşeninin biSgisaylar de-
stekli yürütülmesi çalışmaları yalnızca
kadastroya yönelik bir uğraş değildir.
Sistem,çevre planlaması iîe görevli her
tür kamu ve özel sektlör kurumuna da
hizmet  verecek  nitelikte  îasarım-
lanmıştır. Bu durumda örneğin bir ek-
olog göl ve gölcükleri, bir çevre koru-
macı belediyelerce çöplük olarak

ayrılan yenen münferit objeler osaraR
sisteme aktarabilmektedir..

7- Sonuç:

Ülkemizde bugün kadastronun
eometrik bileşeninin (kadastro pafta-
larının)  üretilmesi  halen  klasik
yöntemlerle yapılmaktadır. Böyle bir
çalışmanın ürünü anatog kadastro paf-
tassdır. Bu paftaların üretim amacı ise
temelde mülkiyet kadastrosudlur, çok
amaçlılık karakterine erişememiştir. Bu
amaca ulaşabilmek için üretim yön-
temlerinde hızlı değişiklikler yapma
zorunluluğunu  tüm meslekdaşların
kabul  etmekte  olduğunu,  fakat
geçişiri'mali yükünün ise tüm sorum-
luların uykusunu kaçırdığını sanıyo-
rum.

Gelecekteki temel değişiklikler-
den biri,, analog kadastrodan sayısal
kadastroya geçiş olacaktır. Geleceğin
sayısal kadastroda olduğuna kimsenin
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şüphesi bulunmadığını sanıyor ve olabileceğine ihtimal vermek üçîür.
sonradan bocalamamak için meslek- Jeodezi ve Foloğrametri Mühen-
daşlarımızın bu alanda kendilerini ye- dişleri hazırlanmış sistemlerin robo-
tişîirmek zorunda olduklarına inanı- tumsu kullanıcıları olmak istemiyorlarsa
yorum.. bu    sistemlerin    hangi    yapıda

Türkiye sayısal kadastronun çalıştıklarını bilmeleri gerekecektir,
(geniş anlamda parsel bazında arazi Bu yazıda, konuyu meslek çev-
bilgi sisteminin) kurulmasına yönelik remizi tanıtmak ve biraz da olsa
olarak henöz özgün bir sistem özüm açıklığa kavuşmasına katkıdla bulun-
eliştlsrememiştir. Bu bakımdan yabancı mak amacıyla Federal Almanya !Taşsn-
kökenii sistemlerle bağımlılıktan kur- maz Mal Kadastro Bilgi Sisteminin
tulmak amaçlansa biie bunun kabul- (ALK) pianimetrik obje kütüğünün
ieniiebili yakın bir gelecekte mümkün yapısı açıklanmaya çalışılmıştır.
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