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ISPRS, GIS, GPS ve UYGULAMA 

Vakıf ERDOĞAN 

1.  ISPRS  ve II .ci  KOMİSYONU 

ISPRS (International Society for Phologrammetry and Remote Sensing) -
Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği-1910 yılında ISP (Uluslararası 
Fotogrametri Birliği) olarak kurulmuş, 1980 yılında Uzaktan Algılama faaliyetini de 
içine alarak genişlemiştir. Fologramelri ve Uzaktan Algılama; algılayıcı sistemler 
vasıtasiyle fotografik veya digital olarak derlenen verilerin ölçü ve yorumlanmaları 
sonucunda fiziksel objeler ve onların yakın çevresi hakkında güvenilir bilgiler elde etme 
bilim ve teknolojisi olarak da tarif edilmektedir. Halen birliğe 81 ülke üye olup, 7 
komisyonu bulunmaktadır. Bunlar; 

I. Temel verilerin elde edilmesi 

n. Veri işlem ve analizi sistemleri 

III. Matematiksel veri analizi 

IV. Kartografya ve fotogrametri ve uzaktan algılamada veri tabanı uygulamaları 

V. Yakın alan fotogrametrisi ve Computer görüşü 

VI.   Fotogrametri ve uzaktan algılamanın, ekonomik, mesleksel ve eğitimsel 
durumu 

VII.   Uzaktan algılama verileri ve fotografik görüntülerin yorumlanması 

Bunlardan II.ci Komisyonun ana görevi, fotogrametri ve uzaktan algılama temel 
verilerinin değerlendirilmesi, işlenmesi, depolama ve gösterimleri için alet, sistem, 
teknoloji ve yöntem geliştirmektir. Temel veriler, fotografik alım tekniği ile fotoğraflar 
üzerinde veya resim veya haritaların sayısallaştınlması, optoelektronik algılayıcılar ve 
tarama tekniği veya radar (SAR) tekniği ile digital formda elde edilirler. 

Halen (1988 - 92 pediyodunda) II.ci Komisyonun tek ve komisyonlararası ortak 
üzerinde çalıştığı ve araştırdığı konular; 

— Optik algılayıcılar: Objektiflerin geometrik parametreleri; ayırma derecesinin 
artırılması, distorsiyon ve ışık kaybının azaltılması yönünde sürekli 
geliştirilmekte, kozmik akımlar ve hava resim alımları için optik algılayıcalann 
radyometrik karekteristiklerinin yükseltilmesi yönünde araştırmalar 
sürdürülmektedir. Ayrıca bunlardan kalibrasyon yöntemleri, ayırma derecelerinin 
tanımında standart geliştirme konulan üzerinde durulmaktadır. 

— Digital görüntü kaydı: Araştırmalar elektronik algılayıcılarının optikleri, 
objektif, filtre, döner aynalar ve CCD-satır ve matrisleri üzerinde 
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yoğunlaştırılmıştır. Geometrik ve radyometrik karakteristiklerin optimizasyonu 
ve bu sistemler için standart geliştirme diğer araştırma konulandır. 

— Mikrodalga tekniği ile uzaktan algılama sistemleri: Topografik ve tematik veri 
derleme amacıyle uçak ve uzay araçlarına yerleştirilecek mikrodalga 
algılayıcılarının verimlilik ve olası uygulamaları, kalite standardı, yer üzerindeki 
ayırıcılıklarının (çözümleme) artırılması ve sistem kalibrasyonu üzerinde 
çalışılan konulardır. 

— Algılayıcı yöneltme ve navigasyon: Uçak ve uzay gemilerindeki algılayıcıların 
navigasyonu için, özellikle GPS ile bağlantılı, model, teknik ve mekanizmalar 
üzerinde araştırmalar yapılmakladır. 

— Analitik aletler: Bu aletlerde donanım ve yazılım standardı, doğruluk testlerinin 
standartlaştırılması, aletlerin teknik özellikleri ile ilgili kataloglar hazırlanması 
konularında çalışmalar sürdürülmektedir. 

— Bütünleşik fotogrametrik sistemler, digital fotogrametrik sistemlerin algoritmik 
ve yapısal durumu, digital görüntü işlem teknikleri: Yazılım ve bilgisayarlar, 
fotografik ve grafik görüntüleri sayısallaştıran ve tersini yapan aletlerin 
standardizasyonu, farklı sistemler arasında iletişim, fiyat-yarar analizi ve 
teknoloji üzerine araştırmalar sürdürülmektedir. Bu tekrnik ile temel verilerin 
bütün variyanllarından değişik şekillerde veri işlem ve analizi yapılabilmektedir. 
Analitik aletler ve bu bütünleşik fologrametrik sistemler sayısal görüntü 
korelasyonu ile veri tabanı işlemlerini otomatik de yapabilmektedirler. Bu 
özelikler GIS (Coğrafik Bilgi Sistemi) oluşturulurken önemli katkılar 
sağlamaktadır. Yüksek verimli bilgisayarlar ve digital yöntemlerin sağladığı 
ekonomi ve büyük esneklik gerek resimler ve gerekse digital görüntü 
bilgilerinin değerlendirilmesinde digital yöntemlere doğru bir eğilimi 
güçlendirmektedir. Donanım ve yazılım bakımından optimal bir digital sistem 
oluşturma amacıyle; sistem mimarisi ve bileşenleri, veri giriş-çıkışı, GIS ve 
insan-alet ilişkileri için iletişimler konularında, Algoritmada ise, gerçek zaman 
(real-lime) ve on-line işlem, mono-, stereo-, multi-, görüntü ve parelel işlemler 
gibi değerlendirme yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır. 

— Uzaktan algılama verilerinin, kabul, kayıt ön işlem, arşivleme ve dağıtımı için 
sistemler: Burada, büyük veri kümelerinin işlenmesinde amaca uygun pratik 
teknolojiler geliştirilmesi ağırlıklı araştırma konusunu oluşturmaktadır. Büyük 
veri yığınlarının arşiv ve dağıtımı pahalı olup, gelecekte giderekte 
büyüyeceğinden, veri depolama için uygun ortamlar bulunması önem 
kazanmaktadır. 

— SAR (Synthetic Aperture Radar) verilerinin işlenmesi için alet tekniği ve 
sistemler: Bu alandaki araştırmalar veri ön işlemi, en yüksek doğruluğa erişme ve 
bilgilerin en iyi şekilde tanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle değerlendirme 
aleti ISAR (Intelligent SAR Processor, DLR Münih) baştan sona tüm 
değerlendirme sürecinin yönelimi için bir uzman sistem içermektedir. 

— Harita yapım ve bütünlemelerinde uzay fotoğraflarının elde edilmesi ve 
kullanımı: Son yıllarda kullanılmaya başlanan bu fotoğrafların 1:50000 ölçekli 
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harita yapımı ve 1:25000 ölçekli haritaların bütünlenmesinde faydalı bir 
kullanım bulacağı öne sürülmektedir. 

2. GIS, GPS ve UYGULAMA 
VI.cı Beş Yıllık Özel Ihtisal Komisyonu Raporu'nda; 
— Kadastro Bilgi Sistemi (KBS) kurulması, bu plan döneminde bunun yasal, 

teknik yapısal gerek ve düzenlemelerinin yapılması, sonuçlandırılması, 
— Konum belirlemede GPS (Global Positioning System)'den yararlanılması ve 

bunun yaygınlaştırılması, 
— Harita üretiminin hızlandırılması ve sayısal veri derlemede fotogrametri 

tekniğinin yaygın ve yoğun biçimde kullanılması, 
— Kadastroda değişik nedenlerden kaynaklanan yenileme ihtiyacı, 

gibi konular raporun hedef, ilkeler, politikalar ve önlemler bölümlerinde önemle yer 
almışlardır. 

Halen tasarımı yapılan Kadastro Bilgi Sisteminin şimdiki şekliyle kadastro haritası, 
kadastro ve tapu veri tabanlarından oluşacak özel amaçlı bir bilgi sistemi olacağı ve 
ilerde oluşturulacak bir GIS'in çekirdeğini teşkil edeceği anlaşılmaktadır. Veri girişi, 
doğrulama, depolama, yönetim, çıkış, transformasyon ve kullanıcı ile etkileşim gibi 
faaliyetleri içinde bulunduran GIS işlemlerinde, özellikle veri derleme aşamasında 
fotogrametrinin rolü ve etkinliğinin önemi bilinmektedir. Yukarda birinci bölümde 
sözü edilen gelişmeler ve bunlardan digital fologrametrik sistemler raster veri 
tabanlarının oluşturulması, raster/veklör dönüşümlerinde önemli imkan ve kolaylıklar 
sağlamışlardır. Ancak Kadastro Bilgi Sisteminin geometrik veri tabanında yer alacak 
sayısal değerlerin anlamlı olabilmesi için bunların, kadastro teknisyeni veya 
fotogrametri operatörünün yorumu ile belirlenmiş noktalara ait değil, arazide sınır 
işaretleri ile işaretlenmiş noktalara ait olmasının önemi çok büyüktür. Kullanıcılar için 
gerekli olan bu değerlerin (koordinatların) amaca uygun ve yararlı kullanımı ancak bu 
şekilde mümkün olabilecektir. Öteden beri bir ihtiyaç olarak görülen, kadastro ölçmeleri 
veya resim alımından önce, sınırların işaretlenmesi Bilgi Sistemi oluşturma öncesinde 
daha da güncelleşmiştir. Karar organınca taşınmaz mal sınırlarının işaretlenmesi ve 
işaretli nokta oranının artırılması yönünde bir karar alınması halinde bunun mali, teknik 
ve yasal yönlerini, görevli ve sorumlularını, res'en yapılacak kısımlarını düzenleyen 
yasal düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadır. Hatta daha kadastro ölçmeleri sırasında, 
tarafların rızası dışında da, zaman içinde değişebileceği izlenimi veren ya da taşınmaz 
malın kullanımında olumsuz etkisi olan çok kırıklı şekilsiz sınırların res'en 
düzeltilebilniesinin yasal ve teknik imkanları sağlanmalıdır. Böylece daha yararlı bir 
kullanım, ilerde yapılacak bir toplulaştırma faaliyetine, sınır işaretlemesine, sınır 
güvenliği ve sürekliliği, bilgi sistemi oluşturma ve harita uygulamalarına da yararlı bir 
katkı sağlanmış olur. 

Değişik nedenlerle eskiye ve yenilenmesi gereken veya bilgi sistemine uyarlanması 
gereken kadastronun yenileme aşamasında da fotogrametri değişik seçenekler 
sunmaktadır. Yenilemedeki amaçlar; Olabildiğince yüksek doğruluklu sabit nokta 
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(kontrol noktaları) alanı, büyük ölçekli bir harita, sayısal harita ve sayısal yükseklik 
modeli, v.b. gibi. olabilir. Böyle bir faaliyetteki fotogrametrik işlemler ise: 

— Ek parametreli ışın demetleri ile fotogrametrik nirengi, 
— Mevcut haritaların sayısaliaşünlıp bir raster ekranda yeniden oluşturularak resim 

veya model üzerine optik taşınması (Superimposition), 
— Ortofoto veya stereo ortofoto kullanımı, 
— Yemden harita yapımı, 

■ • • • • • • • 9  

sayılabilir. 
GPS tekniği geodezik ve fotogrametrik amaçlarla bir çok ülkede belli düzeylerde 

kullanılmaktadır. GPS'Sin gedodezik amaçlı uygulaması daha çok statik, fotogrametrik 
amaçlı uygulaması ise dinamik/kinematik konum belirleme şeklindedir. Geodezik 
amaçlarla, yüksek geodezi, nirengi sıklaştırma, geofizik, v.b. gibi alanlarda, 
fotogrametrik amaçlarla; pozlama anında projeksiyon merkezi konumunun belirlenip, 
bunların fotogrametrik nirengi uygulaması (Sistematik hata eliminasyonu ve datum 
sorununu çözme amaciyle sadece birkaç nokta kullanımı), gerçek zamanda (real-time) 
navigasyon (Navigasyon sistemleri ile birlikte kullanılarak, özellikle büyük ölçekli 
resim alımında, yüksek doğruluklu bir uçuş. GPS/INS, kamera ve GPS anteninin 
yöneltmesinde real-time veri sağlama, INS verilerinin GPS ile bir uçuş yönetim sistemi 
içinde güncelleştirilmesi, kamera ve oto pilot yönetimi), Uçak ve uydularda algılayıcı 
yöneltmesi, GPS ölçmelerinin harita ve ortofoto yapımı için analitik sistemlerde 
doğrudan kullanımı v.b. gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

GPS ölçü ve hesaplamaları sonunda uydu datumunun geozentrik koordinat 
sisteminde noktanın üç boyutlu karteziyen koordinatları (x, y, z) elde edilir. Buradan 
elipsoidal koordinatlar, geodezik enlem, boylam ve elipsoid yüksekliği (cp, X, h ) 
hesaplanır, sonrada referans elipsoidinden projeksiyon koordinatlarına geçilir. Ancak 
elipsoid yüksekliğinden halen uygulamada kullanılan ortometrik yüksekliğe 
geçebilmek için noktanın geoid yüksekliğinin bilinmesine gerek vardır. 

Ülkemizde de uygulamaya etkin bir şekilde girilebilmesi için aşılması gereken bazı 
sorunlar vardır ve bu yöndeki çalışmalar ilgilileri tarafından halen sürdürülmektedir. 
Bunlardan bazıları: 

— Geoid yükseklikleri bakımından halen hesaplanmış olan Türkiye Geoidi 
yetersizdir, iyileştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

— Rölatif konumlandtrmada iki alıcı kullanılmaktadır. Kontrol, ölçü, izleme ve 
referans istasyonu olarak yeter sayıda sabit istasyonlar kurulması ve bunların bir 
kurum tarafından sürekli çalıştırılması yararlı olacaktır. 

— Uçak ve kamerada yapılacak değişiklikler, yazılım değişiklikleri, eleman 
yetiştirilmesi, bunların dışa bağımlılığı ve yüksek harcamalar gerektirmesi gibi 
sorunlar... 

sayılabilir. 
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3 .  SONUÇ 

Uzay teknikleri, hesap lekniğindeki anlamlı gelişmeler yalnız fotogrametri ve 
uzaktan algılama alanında değil tüm ölçmecilikte etkili olmuş, teknik ve teknolojide 
topyekûn bir değişiklik başlatmıştır. Fotogrametri, uzaktan algılama, geodezi ve 
kartografya şimdi daha kuvvetli bir şekilde birbirine bağlanmış, iç-içe girmişlerdir. 
Bunu GIS, GPS uygulamalarında görmek mümkündür. Bilimsel kuruluşlar ve 
endüstride hızla gerçekleşen bu dönüşüm sürecinin uygulamada daha bir süre devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 
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ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDA 

TASMAN 

Mehmet KARAGÖZ 

1. GİRİŞ 

Yeraltı madenciliğinin zemin içinde ve yeryüzünde neden olduğu hareketler ve şekil 
değişiklikleri tasman olarak adlandırılır. Türkiye de tasman denilince öncelikle 
Zonguldak Taşkömürü Havzasında kömür üretimi sonucundan kaynaklanan yer 
hareketleri ön plana çıkmaktadır. 

Üretim yapılan ocaklardaki boşluklar, zeminin jeolojik ve topografik özelliği, 
kömür madenciliğinin kendine özgü koşulları, v.s. gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak 
yeraltı ocak seviyesinden başlayan ve ocak üstündeki zemin katmanlarını etkileyerek 
yeryüzünde son bulan zamana bağlı üç boyutlu bir zemin hareketi olan tasman, yerüstü 
yapılarında, yollarda, eneji, su ve kanalizasyon tesislerinde, su yollarında, yerüstü ve 
yeraltı su dengelerinde, doğaL dengelerde, mülkiyet sınırlarında, nirengi, poligon ve 
nivelman noktalarında hasar ve zararlar ile çeşitli sosyal, ekonomik ve benzeri sorunlara 
neden olmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde tasman zararlarının araştırılması, gözlemlenmesi ve tasmana 
karşı gerekli tedbirlerin alınmasında, hayli aşama kaydedildiği halde Türkiye ve 
Zonguldak Taşkömürü Havzasında bu konu yeteri kadar bilinmemektedir. Havzadaki yer 
hareketleri halen devam etmekte olup, güncelliğini korumaktadır. 

2. TASMANIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN NEDENLER: 

— Bölgenin topografik yapısının çok engebeli oluşu ve bunun şehirleşme açısından 
taşıdığı olumsuzluklar, 

— Havzadaki arsa ve araziler üzerindeki kısıtlama ve yasaklamalar sonucu kaçak ve 
gecekondu yapılaşmanın fazlalığı, 

— Plansızlık nedeni ile konutların kömür üretim bölgelerinin üzerinde yapılmış 
olması, 

— Etkili ve istikrarlı bir imar uygulamasının bulunmayışı, 

— Konuta açılacak alanların belirlenmesine ve inşaat izini verilmesine dayanak 
olan, kömür üretim planlarına ve tasman haritalarına uyulmaması, 

— Kömür alman panoların göçertilerek kapatılması, 

— Yasalar gereği bölgede yaşayanların tasman zararlarından dolayı hak ve tazminat 
talep edemeyişleri, 

■s» 
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— Bölgede yaşayanların sosyal ve ekonomik durumları, bölge nüfusundaki hızlı 
artış, 

Tasmanın yaygınlaşmasında ve ağırlaşmasında önemli etken olmuşlardır. 
3. TASMAN BÖLGESİNDE MÜLKİYET DURUMU: 
Zonguldak Taşkömürü Havzası içinde tasman hareketlerinden 1. derece etkilenen 

bölgenin mülkiyet yapısının incelenmesinde; Taşınmazların %91'i Maliye 
Hazinesinin, %9'u şahısların mülkiyetindedir. Maliye Hazinesinin mülkiyetindeki tüm 
taşınmazlar üzerinde yoğun olarak kaçak yapılaşma ve gecekondu oluşmuştur. Bu 
yapılara 1984 yılından itibaren tapu tahsis belgesi verilmiştir. 

Tasman bölgesinin kadastro çalışmaları 1950-1954 yılları arasında yapılmıştır. 
Bölgedeki taşınmazlar 17 Ocak 1926 (1910) tarih ve 289 sayılı Teskere-i Samiyye ile 
sınırları belirlenen Taşkömürü Havzasında kalmaktadırlar. Kadastro işlemleri sırasında 
havzada zilyetlik yolu ile taşınmaz iktisabı mümkün olmadığından, bu taşınmazlar 
yasal zorunluluk nedeni ile Türkiye genelinden farklı olarak Maliye Hazinesi adına tescil 
edilmişlerdir. (Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazların kadastro 
tutanaklarının edinme nedeni ve beyanlar hanesi üzerinde yapılan incelemede şahısların 
zilyetlik ve tasarruf durumları belirlenerek kabul edilmiş, ancak yasal zorunluluk nedeni 
ile Maliye Hazinesi adına tesbit edildikleri açıklanmıştır.) 

Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki bu özel durum nedeni ile hak sahipleri kadastro 
sonucu tapu alamadıklarından zilyet ve tasarruflarında bulunan taşınmazlara sonraki 
yıllarda kaçak yapı ya da gecekondu yapmışlardır. 

Zonguldak Taşkömürü Havzasında zilyetlik yolu ile taşınmaz mal iktisabını 
kısıtlayan hükümler 1986 yılında 3303 sayılı Yasa ile kaldırılmıştır. Ancak Maliye 
Hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edilmiş bulunan taşınmazların idari yoldan zilyetleri 
adına düzeltilerek tescili ilgili Maliye Kuruluşunun muvaffakatına bağlanmıştır. 
(T.K.G.M. nün 14.7.1986 tarih 4-3-2-9/1-3804 ve 11.12.1987 tarih ve 4-3-2-9/1-6980 
sayılı yazıları gereğince.) ilgili Maliye Kuruluşu bugüne kadar hiçbir hak sahibi lehine 
muvafakat vermemiştir. Hak sahipleri genel hükümler uyarınca mahalli hukuk 
mahkemelerine dava açmak zorunda kalmışlardır. Havzadaki uygulama halen bu 
yöndedir. 

4 .  TASMANIN     TAPU     ve     KADASTRO     HİZMETLERİNE 
ETKİLERİ :  

Tasmanın tapu ve kadastro hizmetlerine de (mülkiyet sınırlarının kaybolması, 
nirengi ve poligon noktalarının tahribi, süreç içinde taşınmazlar üzerinde oluşan 
değişikliklerin izlenmesi ve korunmasında güçlükler v.b.) olumsuz etkileri olmuştur. 
Tasmanın tapu ve kadastro hizmetlerine olumsuz etkileri şöyle özetlenebilir: 

— Tasman bölgesinde kadastro yapım çalışmaları sırasında, (1950-1954) bu 
çalışmaların süreç içinde aynen korunmaları ve yaşaülmaları için zemine tesis 
edilmiş bulunan ve mülkiyet sınırlarını belirleme ile haritacılıkta büyük önem 
arzeden nirengi ve poligon noktalarının tamamında önemli ölçüde tahribatlar 
olmuş ve kullanılmaz hale gelmişlerdir. Tahrip olan bu noktaların arandığında 
bulunmaları için röperlendikleri sabit tesis ve binaların tasman hareketine 
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maruz, kalarak kaymaları ve hasara uğramalanda bu noktaların yeniden yapımım 
(ihyasını) olanaksız hale getirmiştir. Bu noktaların başka yöntemler ile ihyasıda emek 
ve masraf olarak külfetlidir. Bu noktalar ihya edilseler bile kısa bir süre sonra tekrar 
tahrip olacaklardır. 

— Tasman sonucu bölgedeki mülkiyet sınırlarında hareketler olmuş, birbirine 
karışan sınırlarda hak sahipleri arasında ihtilaflar çıkmakta, nirengi ve poligon 
noktalan- ile arz üzerindeki bina ve diğer sabit tesislerde aynı hareketler sonucu 
tahrip olduğundan çoğu zaman ihtilafları çözerek mülkiyet sınırlarını güvence 
altına almak mümkün olmamaktadır. 

— Nirengi ve poligon noktaları ile arz üzerindeki bina ve diğer sabit tesisler tahrip 
olduğundan hak sahiplerinin sınır tesbiti, röperli kroki, cins değişikliği, ayırma, 
birleştirme v.b. gibi kadastro değişiklik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile 
ilgili taleplerinin karşılanmasında güçlükler ile karşılaşılmaktadırlar. 

— Tasman hareketlerininin en çok hissedildiği bölgede taşınmazların büyük değer 
kaybına uğradıkları, taşınmazların kiralanmadığı, taşınmaz üzerindeki eldeğişme 
ve hareketlerin (alım, satım, ipotek v.b.) azaldığı, gözlenmektedir. 

5. TASMAN ÎLE ÎLGİLÎ SONUÇ VE ÖNERİLER: 
Zonguldak Taşkömürü Havzasında tasmandan kaynaklanan çözümü son derece güç, 

yasal, ekonomik ve sosyal içerikli sorunlar yumağının, yapılacak yasal ve idari 
düzenlemelerle, etkin ve kararlı uygulamalarla azaltılması zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu kapsam içinde; 
— Taşkömürü Havzasında rezervsiz ve tasmansız bölgelerin belirlenerek özel 

mülkiyet konu imarlı yerleşime açılmaları, 
— îmar planlarının madencilik faaliyetleri ile uyumlu olarak hazırlanıp 

uygulanması, 
— Yakın çevrede yerleşime elverişli bölgelerde yeni toplu yerleşme alanları 

oluşturulması, 
— Tasman bölgelejrinde tasmandan fazla etkilenmiyecek, onarımı kolay prefabrike 

yapı malzemeleri ile hafif yapılar üretilmesi, ya da özel yapı sistemlerinin 
geliştirilmesi, 

— Kömür alman panoların göçertilerek kapatılması yerine, gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi rambile sistemine geçilmesi yani kömür alınan panoların dışarıdan 
taşınan malzeme ile doldurulması, 

— Düzenlemelerin ve alman kararların uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlanması, 

gerekmektedir. 
KAYNAKLAR 
1. Kuşçu Ş. (Tasman Mühendisliği ve Zonguldak Taşkömürü Havzasında 

uygulanabilirliği 1990.) 
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HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODAS] 
TELİF ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ 

MADDE 1 - Bu şartnamede ele alman bildiriler konu olarak ikiye ayrılırlar. 

A Grubu   :    Harita Mühendisleri Odası üyelerinin kendi dallarında!; 
bilimsel yapıtları. 

B Grubu   :    Harita Mühendisleri Odası üyelerinin genel konulardak 
bilgilerini arttıracak bilimsel ve sosyal içerikli yapıtlar. 

MADDE 2 - Şartnamede ele alınan bildiriler hazırlanış biçimi olarak ikiye ayrılırlar. 

C Grubu   :    Özgün yapıtlar D Grubu   :    Derleme ve Çeviri yapıtlar 

MADDE 3 - Şartnamenin bundan sonraki bölümünde tüm yapıtlar aşağıdaki dört gru] 
içerisinde ele alınacaktır. 

..   AC     :    HMO üyelerinin kendi dallarındaki bilimsel derleme vey; 
çeviri yapıtlar. 

BC     :    HMO üyelerinin genel konularda bilgilerini arttıracal 
bilimsel özgün yapıtlar. 

BD     :    HMO üyelerinin genel konularda bilgilerini arttıracaJ 
bilimsel derleme veya çeviri yapıtlar. 

MADDE 4 -Yayınlanacak yapıtlara ödenecek telif ücretleri 

a) - AC grubuna ödenecek ücret: 

Standart Sayfa         Gösterge % Oranı Baskı Adedi TL 

X                       60 .               12 4000 Y 

X                       60                 10 5000 Y 

X                       60                 11 5001+ Y 

b) - AD grubuna ödenecek ücret: 

Standart Sayfa         Gösterge        % Oranı    Baskı Adedi   TL 

X 50 10 4000         Y 

c) - BC grubuna ödenecek ücret 

Standart Sayfa Gösterge % Oranı Baskı Adedi TL 

X                       40 12 4000 Y 

X                       40 10 5000 Y 

X    •                   40 11 5001+ Y 
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d)  - BD grubuna ödenecek ücret 
Standart Sayfa         Gösterge % Oranı    Bada Adedi   TL 

X                       30 12 4000         Y 
> 

Baskı sayısı 4000 adet olarak sabitleştirilmiştir. (Y) ödenecek 
Miktar = Standart Sayfa * Gösterge * % Oranı * Baskı Ad. 

MADDE 5 - Standart sayfa; gönderilen bildirinin 200 kelimeden oluşan kısmı olarak 
alınır. 

MADDE 6 - Uzman inceleme ücreti olarak bu şartname esasları uyarınca hesaplanan 
telif ücretinin en fazla %10'u ödenir. 

MADDE 7 - Bu ücretler her yıl Ocak ayı içerisinde, ilgili komisyonun önerisi, HMO 
Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. 

Not: Yukarıdaki yüzde oranlan 1991 yıllan için geçerlidir. 
a) AC Grubuna ödenecek ücret (1 sayfa üzerinden) 

Standart Sayfa Gösterge % Oranı Baskı Adedi   TL 

1                        60                 12 4000      28800 

1                        60                 10 5000      30000 

1                        60                 11 5001      33000 

b) AD Grubuna ödenecek ücret (1 Sayfa üzerinden) 
Standart Sayfa         Gösterge        % Oranı    Baskı Adedi   TL 

1 50 10 4000      20000 

c) BC Grubuna ödenecek ücret (1 Sayfa üzerinden) 
Standart Sayfa Gösterge % Oranı Baskı Adedi   TL 

1                       40                 12 4000      19200 

1 40 10 5000     20000 

1 40 11 5001      22000 

d) BD Grubuna ödenecek ücret (1 Sayfa üzerinden) 
Standart Sayfa         Gösterge        % Oranı    Baskı Adedi   TL 

1 30 12 4000      14400 
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Bu sayımızda bildirisi bulunan üyelerimizden Adı Soyadı, Unvanları ve yazışma 
adresleri 

1. Turgut UZEL 

Prof. Dr. Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi YILDIZ/İSTANBUL 

2. Orhan ERCAN 

Yük. Müh. T.K.G.M. Fot. ve Geo. D. Bşk. Planlama Şb. Md. ANKARA 

3. Veysel ATASOY 

Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON 

4. Ahmet YAŞAYAN 

Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON 

5. Vakıf ERDOĞAN 

Yük. Müh. T.K.G.M. Fot. ve Geo. D. Bşk. Şb. Md. ANKARA 

6. Mehmet KARAGÖZ 

Kadastro Müdürü ZONGULDAK 

DÜZELTME 

66.ncı sayımızda yayınlanan (DÖRTGEN PARSELLERİN BİR KENARINA DİK 
İFRAZINDA YENİ BİR YÖNTEM) adlı yapıün aşağıda belirtilen şekilde düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Sayfa Satır Yanlış Doğru 

57 1 BC DC 

57 8 H r 

57 9 r H 

Not: Üye borç bildirimi (2 sayfa) dergimiz ekidir. 



 




