
  



 



 

Uuslararası GIS/GPS Sempozyumu 
Sonuç Bildirgesi 

FIG (Uluslaras ı  Ölçmeciler Birliği) ve sanın refahına katkı koyması ihtiyacı dünyanın 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası değişik ülkelerindeki insan yerleşimi alanlarında 
tarafından 15-19 Eylül 1997 tarihlerinde gerçek- her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Bu 
leştirilen  Uluslararsi GIS/GPS  sempozyumu bağlamda CBS'leri sadece bilgi alışverişiyle 
dünyanın   19 değişik  ülkesinden, ülkemizin sınırlı kalmayıp; iktidarda olan siyasi otoritenin 
değişik kurum ve kuruluşlarından 265 delegenin, denetlenmesinde de en büyük etken olabileceği 
ayrıca 152 izleyicinin katılımı ile gerçekleşmiş, sunulan bildirilerden gözlenmiştir. 
33 adet yabancı 20 adet yerli bildiri sunulmuştur. GPS'nin kentsel hizmetlerin yerine getirilme- 

Yerleşim yerleri sürdürülebilirliği; Bilgisayar si sırasında önemli, etkili bir araç olduğu ortaya 
ve   Bilgi   İletişim   Teknolojisinde   yaşanan çıkmıştır. Kent içi kara ve deniz ulaşımının 
gelişmelerin sabit ve mobil kullanıcılar tarafından düzenlenmesinde, büyük ölçekli haritaların hızlı 
izlenmesi, kullanılan verinin güncelleştirilmesi ve doğru biçimde yapılmasında, kış sporlarının 
ve geri verilmesi, aynı döngü içinde herkese açık yapıldığı yerlerin belirlenmesinde, ülkemiz için 
olmasına bağlı olduğu ayrı bir tesbittir. çok önemli olan karayolu taşımacılığının izlen- 

CBS    oluşturma    çalışmaları    esnasında meşinde ve yönetilmesinde kullanılabileceğine 
yaşanan      deneyimler,      yerleşim      yerleri ilişkin özgün çalışmalar sunulmuş, ayrıca fo- 
sürdürülebilirliği için bu sistemlerin değişik togrametrik harita üretiminde GPS aracılığı ile 
hizmet alanlarına yönelik geliştirilmesi ve herkes kurulan INS (Uçakta İç Yöneltmeli Sistem) 
tarafından ulaşılabilir olmasının büyük yararları sayesinde   yama   uçuşlarının   büyük   ölçüde 
olacağını göstermiştir. azaltıldığı, fotoğraf kalitesi artırılarak ekonomik 

Açık CBS kavramının ön plana çıktığı sem- kayıpların   önlenebildiği   anlatılmıştır.   CBS 
pozyumda teknik bazda nesne yönetimli   bilgi yönünden en önemlisi GPS'nin GIS için çok hızlı 
sistemleri ve bu sistemlerin CBS'de bütünleştir- bir veri toplama aracı olduğu, ayrıca deprem 
ilmesi, gelecekte tartışılacak konu olarak gün- araştırmalarında ve deformasyon ölçmelerinde 
deme gelmiştir. etkin   bir  biçimde   yararlanabileceği   ortaya 

Uygulamada karşılaşılan idari, organizasy- çıkmıştır. 
önel, teknik (veri yapısı ve sistemler arası   veri Bu sempozyumun ortaya çıkardığı sonuçlan; 
alışverişi vb. gibi) yazılım-donanım konularında- »Harita ve Kadastro Mühendisliği sektörünün 
ki sorunların farklı ülke ve şehirlerde önemli ben- üretmekle yükümlü olduğu hizmetlerden olan, 
zerlikler göstermekte olduğu görülmüştür. yüksek duyarlıklı, Ülke Yüzey Ağına dayalı, gün- 

Bir çok meslek grubunun doğrudan veya cel Halihazır Sayısal Harita Bilgilerine aynı za- 
dolaylı olarak yer almakta olduğu GIS'nin kurul- manda CBS temel katmanı olarak da       birinci 
ması,    yaşatılması     ve    yerleşim    yerleri sırada, gereksinim olduğunun bir kez daha vurgu- 
sürdürülebilirliğine katkısı ancak; lanması. 

«İdari kararı destek ve yönetimsel organiza- »KBS'leri oluşturmada büyük ölçekte (1/500, 
syon, 1/1000, 1/2000, 1/5000) yürütülecek çalışmalar 

»Veri yapıları ve standartlarının belirlenmesi, için    eski    haritaların    sayısallaştırıcı    ile 
»Donanım -Yazılım alanında ihtiyaçlara göre sayısallaştırılması sonucu elde edilen haritaların 

seçim ve satın alma, genelde CBS'nin oluşturulmasında yeterli ol- 
•İnsan gücü eğitim ve geliştirme, madiğinin belirlenmiş olması şeklinde özetleye- 
•İşlemler otomasyonu için modelbelirleme ve biliriz, 

uygulama yazılımları gerçekleştirme, GIS/GPS sempozyumunun CBS yönünden 
•Kullanıcı eğitimi ve veri dönüşümü organi- çıkarttığı en önemli sonuç; Ancak tek anlamlı, 

zasyonu, adresi coğrafik olarak ilişkilendirilmiş nesne ta- 
•İnternet-İntiranet-vveb sayfası aracılığı ile banlı harita, sabit görüntü veya hareketli görüntü 

hizmet sunma kurallarını belirleme ve         yasal bilgisinin toplanması, değerlendirilmesi, sorgu- 
dayanağa kavuşturulması konularını bir bütün lanması ve ihtiyaç sahiplerine sunulması ile 
olarak  ele  alacak   Ulusal   bazda  bir  CBS gerçek, tam işlevsel bir CBS'nin oluşturula- 
merkezinin kurulması ve bütün uygulamalarda bu bileceğinin görülmüş olmasıdır, 
merkezin doğrudan  yönlendirici  olması  ile Yukarıda özetlenen nedenler, Ulusal bazda 
sağlanabileceği   ulaşılan   bir   başka   husus CBS kurulması ile ilgili yetkili ve sorumlu olacak 
olmuştur. kurumun belirlenmesi, Türkiye Ulusal CBS'nin 

Hızla gelişen teknoloji sayesinde; bilgi topla- görev   ve   konumunun   zaman   geçirmeden 
ma, geliştirme ve sonuçlarının sunulması ile in- tanımlanması zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. 
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