
15. DÜÜYÂ KÂRTOGRAFYA KOHFERÂÜSÎ'III ARDIMDA» 

Necla Uluğtekin(*) 

özet 

Uluslararası Kartografya Birliği (ICÂ) tarafından 23 Eylül 
- 1 Ekim 1991 tarihleri arasında ingiltere'de (Bornemouth) 
düzenlenen 15. Uluslararası Kartografya Konferansında 
tartışılan konular değerlendirilmiştir. 

Giriş 

Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) tarafından iki yılda 
bir düzenlenen Uluslararası Kartografya Konferansı bu yıl 
23 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde, yaklaşık 650 üyenin 
katılımı ile Bornemouth'da (ingiltere) yapılmıştır. 
Konferans programı komisyon toplantıları, paneller, poster 
sunumları, teknik sergi, harita sergisi, bilimsel ödül 
töreni, mesleki geziler ve sosyal etkinliklerden 
oluşmuştur. Panellerin ve serbest bildiri sunumlarının bir 
salonda, sabah ve öğlenden sonra oturumları halinde 
gerçekleştirilmesi, Fransızca ve ingilizce'ye düzenli 
simültane çeviri yapılması üyelere bütün konuşmacıları 
izleyebilme, tartışmalara katılabilme olanağını vermiştir. 

Çeşitli ülkelerden gönderilen ve ön değerlendirmeye alınan 
yaklaşık 350 bildiriden 135'i konferansta sunulabilmiştir. 
Bu bildirilerden 77'si kartografyanın temel konuları 
üzerine düzenlenmiş 18 panelde yeralmıştır. 58 poster ise 
forum bölümlerinde tartışılmıştır. Seçilmiş bildiri 
metinleri konferansın ilk gününde iki kitap halinde üyelere 
verilmiştir. 

Konferans programına alman 135 bildiri 30 ülkeden 
gönderilmiştir. A.B.D. 24, ingiltere 19, Çin Halk 
Cumhuriyeti 15, Japonya 9, Kanada 8, Hollanda 7, isveç 6, 
S.S.Ç.B 6, Almanya 5 bildiri ile konferansa en çok bildiri 
sunan ülkeler olmuştur. 

Konferansta sunulan bildirilerin içerdikleri konulara göre 
oranları şöylece özetlenebilir: Kartografya tarihi % 3, 
kartografya eğitimi % 4, harita tasarımı % 20, görme 
özürlüler için harita üretimi % 4, deniz haritaları % 3, 
sayısal kartografya % 17, coğrafi bilgi sistemi (CBS) % 11, 
uzaktan algılama % 5, harita pazarlaması ve veri transferi 
% 3, kartografik veri tabanları % 6, ulusal harita 
kurumları ve üretimi % 24. 

1*) fWKartografya Âna'Bilim Dalı 
ICA Eğitim Komisyonu üyesi 
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15. Uluslararası Kartograf ya Konferansında ele alman 
konuları, aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirmek 
mümkündür: 
1. Kartografyanm tarihçesi 
2. Kartografya eğitimi 
3. Harita tasarımı 
4. özel haritalar 
5. Üç - dört boyutlu kartografya 
6. Sayısal harita ve CBS 
7. Pazarlama ve trasfer 
8. Ulusal harita kurumları ve ulusal harita üretimi 

Kartografyanm Tarihçesi 

Konferansın ilk panelinde kartografya tarihine ilişkin 
bildiriler sunulmuştur. 

ingiltere'de özellikle homojen haritalar elde etmek amacı 
ile Askeri ölçme Dairesi'nin (Ordnance Survey) yaptığı 
ölçmeler, kullandığı yöntemler ve araçlar tarihsel bağlamda 
tanıtılmıştır (McMaster 1991, Brand 1991). 

Çin Halk Cumhuriyetinde kartografyanm gelişimi ileri 
ülkelerdeki  teknolojik  gelişim  ile  karşılaştırılarak 
sunulmuştur (Jiaxin 1991). 

Tematik haritaların tarihi ve Cassini haritasının 
değerlendirilmesi yapılmıştır (Pelletier 1991). 

Kartografya Eğitimi 

Kartografya eğitiminin amacının yalnızca harita üretilmesi 
ile sınırlı olmadığı, harita kullanıcısının eğitiminin de 
kartografya eğitiminin önemli bir bileşenini oluşturduğu, 
harita kullanma eğitiminin ilköğretim seviyesinden 
başlıyarak tüm zorunlu eğitim düzeylerinde sürdürülmesi 
gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Harita üretiminde gün geçtikçe daha yoğun bir biçimde 
bilgisayar kullanılması, yeni gösterim tekniklerinin 
geliştirilmesinin kartografya eğitiminde bu yeniliklere 
uygun düzenlemelerin süratle yapılmasını gerektirdiği 
vurgulanmıştır (Ormeling 1991). CBS gün geçtikçe 
kartografyanın temel konusu haline gelmektedir. Kartografya 
eğitiminin ileride CBS oluşturacak kadroların yaratılmasına 
imkan sağlayacak biçimde geliştirilmesi tüm araştırmacılar 
tarafından kabul edilmektedir (McGuinness 1991). Bu 
bağlamda fotogrametri ve uzaktan algılamanın temel 
ilkelerinin de kartografya eğitim programlarında yer 
almasının zorunluluğuna değinilmiştir (Guptill 1991, 
Perkins 1991, Brimicombe 1991). 
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Kullanıcı gruplarının kendilerine özgü algılama 
özelliklerinin olduğu, coğrafi bilginin uygun görsel 
yöntemler aracılığı ile kullanıcıya sunulmasının 
kartografyanın temel amaçları arasında yeraldığı, 
kartografya eğitim programlarında kullanıcı özellikleri 
üzerinde dikkatle durulmasının kaçınılmaz olduğu 
bildirilmiştir. Eğitimde, harita tasarımı, veri 
integrasyonu, projeksiyon seçimi ve harita genelleştirmesi 
yardımı ile bilgi bazlı sistemlerin geliştirilmesi 
konularına ağırlık verilmesinin gerekliliği üzerinde 
durulmuştur. 

Harita ile ilgili tüm disiplinler arasında ortak bir dil 
oluşturmak amacı ile araştırma çalışmalarının yapılması 
gerektiği, bu dilin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının 
eğitim hedefleri arasında yer alması gerektiği 
vurgulanmıştır. 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yetişmiş personelin 
yurtdışına göçünün engellenmesinde, bu personelden eğitim 
kurumlarında yararlanmayı mümkün kılacak düzenlemelerin 
yapılmasının   etkin   bir   önlem   olarak   görüldüğü 
bildirilmiştir (Ikhuoria 1991, Brimicombe 1991). 

önümüzdeki birkaç yıl içinde, Avustralya'da; yeterli bilgi 
ve beceri ile donatılmış ABS (Arazi Bilgi Sistemi)/CBS 
kullanıcıları yetiştirmeye yönelik, mezunlarına 
"profesyonel kartograf" unvanı verebilecek, üst düzeyde, 
bağımsız bir eğitim programının başlatılacağı 
bildirilmiştir (Cartwright 1991, Williams 1991). 

Son yıllarda başta ICÂ olmak üzere, konu ile ilgili 
kuruluşlarda kartografya eğitiminin standartlaştırılması ve 
homojenleştirilmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 
Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerdeki eğitimin entegrasyonu 
bağlamında, 1993'de Köln'de yapılacak 16.Uluslararası 
Kartografya Konferansında Avrupa'da ortak kartografya 
eğitiminin koşullarının tartışılması planlanmaktadır. 

Harita Tasarımı 

Kartografyadaki son teknik gelişmeler tanıtılmış ve harita 
tasarımı, üretim yöntemleri hakkında genel bilgiler 
verilmiştir. Günümüzde kartografyanm görsel bileşenini 
üzerine yeterince eğilinmediği, bu alana daha fazla ilgi 
gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Castner 1991, 
Ormeling 1991, Monmonier 1991). 

Şehir haritalarının ve turistik haritaların - kullanıcıları 
dikkate alındığında - tasarım açısından özellik 
arzettikleri belirtilmiş, bunların üretiminde uyulması 
gerekli temel kurallar üzerinde durulmuştur. Bu sorunun 
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özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha ağır bir biçimde 
yaşandığı bildirilmektedir (Ottoson 1991, Grelot 1991). 

Yeni atlas üretecek ülkelerde, ilk adımın gösterim 
araştırması olması gerektiği vurgulanmış, kullanılagelen 
gösterimin yapıcı bir eleştirisinin ise bu araştırmanın 
temelini oluşturması gerektiği belirtilmiştir (Winid 1991, 
Jaatinen 1991).Topografik harita üretiminde, her yeni 
versiyonun yeni bilgiler eklenmesiyle gerçekleştiği, bunun 
da yeni gösterimler üretilmesi ve gösterimlerde Önemli 
yenilemeler yapılması anlamına geldiği belirtilmiş, konu 
İsveç'te topografik harita üretiminden örnekler verilerek 
irdelenmiştir (Ottoson 1991). 

Harita üretiminde renk sorununun önemini koruduğu, 
özellikle bilgisayar haritalarında (soft map) ekran 
renklerinin bilgisayar destekli ileştişimde yanlış 
anlamalara yol açtığı belirtilmiştir. Bu arada raster 
plotter'lar ile yapılan otomatik renkli baskının daha 
ucuza malolduğu bildirilmiştir (Moellering 1991, Makkonen 
1991, Taylor 1991), 

özel Haritalar 

Seksenli yılların sonuna kadar harita üretiminde başta 
görme özürlüler olmak üzere özelliği olan kullanıcılar için 
gerekli çabanın sarfedilmediği bir gerçektir. Ancak son 
yıllarda bu alanda dikkate değer gelişmeler kaydedilmiştir. 
Sunulan bildirilerde görme özürlüler için harita üretiminin 
sorunları ve bu sorunlara getirilen teorik ve pratik çözüm 
önerilerine yer verilmiştir (Kadmon 1991, Tatham 1991, 
O'Brien 1991, Coulson 1991). Bunun yanısıra konferans 
etkinlikleri içinde yer alan harita sergisinde görme 
özürlüler için üretilmiş çok sayıda harita, atlas ve plan 
sergilenmiştir. 

Üç - Dört Boyutlu Kartografya 

Kartografik ürünler genellikle iki boyutludur. Coğrafi 
Bilgi Sistemi içinde üç boyutlu perspektif görüntü elde 
etmenin getireceği kolaylıklar (su rezervlerninin 
belirlenmesi v.b.) kartografyanın fonksiyonlarını 
arttırması .açısından çok önemlidir (Moellering 1991). 
Güncelleştirme işlemi, X,Y ve Z boyutlarına zaman boyutunun 
da eklenmesini gerekli kılar. Sayısal kartografik veri 
tabanlarının gelişmesi ile bölgesel güncelleştirme klasik 
yöntemlerle kıyaslandığında çok daha kolay 
gerçekleştirilebilmededir. Böylece zaman dördüncü bir 
boyut olarak kartografyaya girmiştir. Kartografyanın bu çok 
boyutlu yapısı güncelleştirme bağlamında birçok konuşmacı 
tarafından irdelenmiştir (Mackaness 1991, Langran 1991). 
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Sayısal Harita ve CBS 

Basılı materyallerin (hard map) ve ekran görüntülerinin 
(soft map) kendilerine özgü avantajları, dezavantajları 
konuşmacılar tarafından karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir (Makkonen 1991). Kullanıcı açısından 
küçük ölçekli bir haritadan bina bilgilerine kadar 
ulaşabilmenin ancak basılı ekran görüntüleri ile mümkün 
olabileceği vurgulanmıştır (Rystedt 1991) . Ancak bu konu 
ile ilgilenen tüm araştırmacılar, basılı materyal ya da 
ekran görüntüsü tercihinin kullanıcı ve harita amacına göre 
belirlendiğini vurgulamışlardır. 

Bilgisayarlarla birlikte dinamik haritaların kullanım 
alanına girmesi ve okunabilirliği konusundaki konuşma 
dinleyicilerin ilgisini çekmiştir (Dibiase 1991). Dinamik 
haritalar belirli bir alandaki değişken coğrafi özellikleri 
bir ya da birkaç parametreye göre işleyebilmektedirler. 
örneğin bu tür haritalar kullanılarak birçok bölgeki aylık 
sıcaklık değişimleri kolaylıkla görülebilmektedir. 

Bilgisayar ortamında üretilen haritalarda ölçeklerin 
kolayca değiştirilebilmesi, gösterimlerin ve coğrafi 
isimlerin ölçeğe bağlı olarak değişmesi zorunluluğunu 
gündeme getirmiştir. Ancak henüz okunabilirliği 
kolaylaştıran bir program üretilemediğinden, ölçek 
değiştirmek ne kadar kolay olursa olsun, coğrafi 
isimlerinin haritaya yerleştirilmesi sorun olmaktadır. Bu 
sorunun teknik çözümü ve bu çözümün gerçekleştirilebilmesi 
için yetişmiş kartograflara duyulan gereksinim birçok 
araştırmacı tarafından dile getirilmiştir (Jager 1991). 

Genelleştirme sırasında obje ayrımı sorunu önemini 
korumak tadır.Bu konudaki konuşmalardan ITC'nin 
(International Institute for Aerospace Survey and Earth 
Sciences) henüz bu sorunu çözemediği, Apple Macintosh'un 
1992'de tamamlanacağı umulan bir program üzerinde 
çalıştığı, Intregraph'in ise 1985'de çözüme ulaştığı 
belirtilmiştir (Muller 1991, Dangermond 1991). 

Hannover üniversite'sinde 1/5000 ölçekli haritalardan 
1/25000 ölçekli haritalara % 80-90 başarı ile genelleştirme 
yapılabildiği bildirilmiştir (Powitz 1991). Ancak bu konuda 
yapılan tartışmalar genelleştirmenin sözü edilen yüzdelerde 
otomatik olarak yapılmasının olanaksızlığını ortaya 
koymuştur. 

Otomatik genelleştirme için matematiksel bir model bulan ve 
kendi adı ile anılan eğri genelleştirmesi yönteminin 
kurucusu Douglas'm tartışma bölümündeki konuşması 
dinleyiciler tarafından ilgi ile karşılandı. Douglas 
genelleştirme sorunu ile yirmi yıl önce ilgilendiğini, o 
dönemde sorunu olduça basit bir biçimde ele  aldığını, 
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günümüzde topografik haritaların genelleştirilmesi için 
kendi yönteminin yetersiz kaldığını açıksözlüiükle ifade 
etmiştir (Douglas 1991). 

Genelleştirmenin ancak kartograya eğitimi görmüş uzmanlar 
tarafından yapılabileceği, kartograf yanın görsel yönünün en 
çarpıcı biçimde bu işlem tarafından ortaya konulduğu genel 
kabul gören bir düşünce olmuştur. 

C B S  o l u ş t u r u l u r k e n  ç o k  s a y ı d a  d e ğ i ş k e n i n  
varlığı,projeksiyon seçiminde belirli bir standart 
oluşmasını engellemektedir. Küçük ölçekli haritalarda 
seçilen projeksiyondan kaynaklanan deforaasyon, harita 
bilgilerinin yanlış anlaşılmasına yol açmaktadır. 
Projeksiyon seçimi sorununun 14. Uluslararası Kartografya 
konferasında (Budapeşte) paket programlar yoluyla hemen 
tümüyle çözüldüğüne ilişkin genel kanı (Uluğtekin 1989) bu 
konferansta yerini rasyonel arayışlara bırakmıştır. Bu 
arayışlara temel olan ilkelerin başında, belirli bir 
projeksiyonun esas alınması yerine uygulamaya özgü, 
kullanıcıda görsel olarak en az deformasyon etkisi yaratan 
projeksiyonun seçimi yeralmaktadır (Canters 1991). 

CBS oluşturulmasında bilgisayarın yerinin irdelendiği 
konuşma konferansta sunulan en ilginç bildirilerden biri 
olmuştur. Bildiride, son zamanlarda yaygınlaşan, CBS 
değerlendirme çalışmalarını paket program kullanımına 
indirgeyen yanlış anlayış eleştirilmiştir. CBS konusundaki 
bilgi birikimi ve deneyimlerden yararlanarak amaç belirle-
menin ve harita yorumlamanın, CBS oluşturma çabalarının 
esasını oluşturduğu vurgulanmıştır (McGuinness 1991). 
Sayısal kartografya ve uzaktan algılama veri tabanları, 
global veri tabanını oluşturmaktadır. Ancak farklı 
uygulamalar sözkonusu olduğunda çözümleme gücünün 
yetersizliği ortaya çıkmaktadır (Guptill 1991, Dangermond 
1991). Henüz, uzaktan algılama verileri kullanılarak 
topografik harita üretilememesine karşın, tematik harita 
üretiminde bu yöntemden geniş ölçüde yararlanılmaktadır. 
(Perkins 1991). 1-2 km. çözümleme güçlü uydu görüntüleri 
üzerine il sınırları çizilerek bitki örtüsünün mevsimlere 
göre değişiminin incelenebildiği, arazinin 75 farklı 
tarımsal kullanımının belirlenebildiği bildirilmiştir 
(Guptill 1991). 

Halen raster veri tam otomatik yöntemlerle vektör veriye 
dönüştürülememektedir (Jager 1991). Konferans kapsamındaki 
teknik sergide bu işlemi oldukça basitleştirici bir 
bilgisayar programı tanıtılmıştır. VTRÂK veri toplama 
programı; Laser-Scan'in interaktif çizgi izleme programı 
olup, bugünlerde yalnızca UNIX işletim sistemi ile çalışan 
workstationlarda kullanılabilmektedir. Yakın gelecekte, 
Digital DECstation 5000, SUN SPARCstation 2, IBM ve HP'da 
da   çalışabilecek   versiyonlarının   geliştirildiği 
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bildirilmektedir. Ancak bu program CBS amaçlı tasarlanmış 
olup, kadastro amaçları açısından yeterli değildir 
(Woodsford 1991) . 

Pazarlama ve Transfer 

Uluslararası ilişkilerin gelişmesi, dünya çapında 
projelerin gündeme gelmesi kartografik bilginin 
uluslararası nitelik kazanmasına, kartografik ürünlerin 
ticari meta haline gelmesine yolaçmıştır. Kartografik 
bilginin transferi ve ticareti için gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve standartların oluşturulması gerekmektedir 
(McGrath 1991, Marthe 1991). 

Veri formatı farklılıklarından ötürü verilerin uluslararası 
kullanımı güçlük arzetmektedir. Bu güçlüğün aşılması için 
üç boyutlu veri transfer standartlarının oluşturulması 
gerekliliği vurgulanmıştır (Dangermond 1991, Cederholm 
1991). Tüm standardizasyon çalışmalarının temelinde 
kavramsal standartların belirlenmesi yatmaktadır. Veri 
tabanının her geçen gün artması bu veri tabanının nasıl 
yönetilmesi gerektiği sorusunu ortaya çıkartmıştır. 

Bilgi iletişiminin geniş bir örgütlenme ile 
gerçekleştirilebileceği vurgulanmış, böyle bir organizasyon 
için yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim dile 
getirilmiştir. Veri üreten devlet kurumları ile özel 
kurumlar arasındaki ulusal düzeydeki iletişim uluslararası 
kartografik bilgi iletişiminin temelini oluşturmaktadır. 
CBS bağlamında ele alındığında gerek ulusal gerekse 
uluslararası bilgi iletişiminin kişisel hak ve 
özgürlüklerin korunmasında yaratabileceği olumsuz etkiler, 
Jack Dangermond'un konuşması sonrasındaki canlı 
tartışmanın odağı olmuştur. 

Ulusal Harita Kurumları ve Ülke Haritaları üretimi 

15. Uluslararası Kartografya Konferansının ana konusu 
ulusal harita üretimi olmuştur. Bu konudaki bildiriler tüm 
bildirilerin dörtte birini oluşturmaktadır. 

Ulusal harita kurumlarının hızlı teknolojik değişimlerin 
hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmesi gerektiği 
vurgulanmıştır (Monmonier 1991, Robbins 1991). Ancak, 
teknolojik ilerlemenin, bu teknolojiyi kullanan insanların 
uyum sağlamalarından daha kolay olduğu, asıl sorunun 
anlayış değişikliğinin sağlanmasında düğümlendiği dile 
getirilmiştir (Petchenik 1991). 

ülke haritalarının üretiminde standardizasyonun zorunluluğu 
vurgulanmış, bu görevin ulusal standardizasyon kurumları 
yönlendiriciliğinde gerçekleştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bunun yanısıra uluslararası organizyonlar 
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aracılığı ile dünya çapında bir standardizasyonun zaman 
geçirilmeden oluşturulması üzerinde durulmuştur (Cedarholm 
1991, Dangermond 1991, Grâlot 1991, Marx 1991). 

Son yıllardaki siyasi değişimler sonucu atlasların 
güncelleştirilmesi birincil sorunlar arasına girmiştir. 
Örneğin Almanya'da 1990-1991 yılları için üretilen atlaslar 
güncelliğini yitirmiştir {Freitag 1991). 

Konferansın ilginç bir yönü de ülke temsilcilerinin kendi 
haritalarındaki yanlışlıkları göstermekten çekinmemesi 
olmuştur. Çok gizli haritalar üzerindeki harita bilgileri 
bölümünde hiç bir sayısal bilgi verilmeden nicelik bildiren 
gösterimlerin kullanılması ise dinleyiciler için tam bir 
mizah örneği olmuştur (Freitag 1991). 

Sonuç 

15. Uluslararası Kartografya Konferansı gerek organizasyon 
gerekse katılım açısından mükemmel bir biçimde 
düzenlenmiştir. Konferans kapsamında yeralan teknik sergi 
ve harita sergisi üyelerin son yenilikler hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamıştır. Konferans bilgi 
alışverişinin yanı sıra araştırmacılar arasındaki 
ilişkilerin arttırılması, yeni projelerin oluşturulması 
için elverişli bir ortam sağlamıştır. Birçok ülkenin 
konferansa geniş gruplar halinde katılmasına karşın, 
ülkemizden tek sivil haritacı olarak katılmam bu tür 
ülkelerden gelen üyelerin elde ettikleri avantajlara 
ulaşmakta güçlük çekmeme yolaçmıştır. 

1989 yılında Budapeşte'de yapılan 14. Uluslararası 
Kartografya Konferansı ile karşılaştırıldığında bu 
konferanstaki bildirilerin içerik ve sunuluşları açısından 
daha nitelikli olduğu söylenebilir. Bunun yanısıra teknik 
sergi ve harita sergisinin farklı salonlarda 
gerçekleştirilmesi çok sayıda ulusal harita örneğinin 
sergilenmesini mümkün kılmıştır. Harita sergisinde hemen 
tüm üye ülkelerden örneklerin yeralma3ina karşın ülkemiz 
haritalarının sergilenmemesi üzücü olmuştur. 

Konferans sırasında ICA'ın,  tüm dünya kartograflarını 
yetkin  bir  biçimde  temsil  ettiği'  ve  amaçlarını 
gerçekleştirdiği gözlenmiştir. Bu kuruluşun amaçları; . 
kartografyanın sorunları üzerine yapılan çalışmaların 
yönlendirilmesi, özellikle kaynak materyalin işlenmesi, 
tasarımı, harita reprodüksiyon teknikleri ve grafik 
iletişimin ortak formlarının oluşturulması, , jeodezinin 
çeşitli dalları, coğrafi ve diğer bilimsel araştırmalar 
arasında somut kuramsal ilişkilerin kurulması, 
. uluslararası kartografik araştırmaların koordinasyonu, 
desteklenmesi, taraflar arasında belge değişiminin 
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sağlanması, 
. kartografya eğitiminin yaygınlaştırılması ve 
örgütlenmesi, 
. uluslararası konferanslar, toplantılar, sergiler 
düzenlenmesi, 
. kartografya ile ilişkili disiplinlerin de katıldığı 
toplantıların organize edilmesi, 
. komisyonlar aracılığı ile kartografyanın temel 
sorunlarının çözümüne yönelik sürekli ve etkin 
çalışmaların gerçekleştirilmesi, bu bağlamda komisyon 
toplantılarının düzenlenmesi olarak özetlenebilir (Rhind 
1991) . 

ICÂ, çalışma programına temel olmak üzere üye ülkelerden 
ulusal geniş kapsamlı raporlar istemektedir. Ancak ulusal 
raporların ne ölçüde gerçeği yansıttığı konferansta 
tartışma konusu olmuştur. Birçok raporda çizilen pembe 
tablonun - ait olduğu ülkenin yarattığı somut ürünler 
dikkate alındığında - gerçeği yansıtmaktan uzak olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde kartografik üretimin ağırlıklı biçimde Harita 
Genel Komutanlığı'nm tekelinde olması, özel sektörün 
kartografik harita üretimi konusuna bilinçle ve yeterince 
eğilmemesi, başta Üniversiteler ve kamu kurumları olmak 
üzere kartografik üretim ile ilgili kuruluşların birbirleri 
ve Harita Genel Komutanlığı ile gerekli iletişimi 
kuramamış olmaları uluslarası düzeyde Türkiye'nin hakettiği 
biçimde temsil edilememesine yolaçmaktadır. 15. 
Uluslararası Kartografya Konferansında bu sorun kendini 
açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle ülkemizde hiç zaman 
kaybedilmeden; üniversiteler, ilgili kamu kuruluşları, 
Harita Genel Komutanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü, özel 
sektör temsilcilerinden oluşan, temel amacı standardizasyon 
olan bir sivil Kartografya Birliği oluşturulmalıdır. 
Uluslararası düzeyde Harita Genel Komutanlığı'nm yanısıra 
Kartografya Birliği ya da Harita Mühendisleri Odasının, 
Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) ile doğrudan 
ilişkiye girmesi sağlanmalıdır. 
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