
çalışmakta ve hede-f noktalarının herhangi bir sistemdeki 
koordinatlarını hesaplamakta ve sonuçları istenilen yere 
ya da bilgi işlem merkezine ulaştırmaktadır. Bu bildiride 
meslek alanımi2daki robot sistemlerinin teknik 
Özellikleri ve olası kullanım alanları tanıtılmaktadır. 

İNGİLİZ JEODGZ1 DAİRESİNDEKİ GPS ÖLÇMELERİ 
R.F. BORDLEY V.D.,  İNGİLTERE 

Büyük Ölçekli haritalara ilişkin Ölçülerin denetlenmesi 
amacıyla İngiliz Jeodezi Dairesinde gerçekleştirilen GPS 
Ölçüleri ve kullanımları tanıtılmaktadır. Bildiride 
kinematik GPS tekniği ile haribalardaki ayrıntıların 
belirlenmesi, denetlenmesi ve bu tekniğin nivelmanda 
kullanılması konuları işlenmektedir. 

KITA AVRUPASI GPS ASLARI <GINAV-86, EUNAV-B8 VE EUREF-
GPS) 

H. SEEGER - B. BREUER V. D.,  FEDERAL ALMANYA 

Kıtaların tamamını kapsayan alanlarda yüksek duyarlıklı 
GPS Konum Belirleme Yöntemleri, kıta plakalarındaki 
bölgesel' de-f ormasyonların ve kıtalar arası plaka t <s k t o 
n i 0 i n a r a ş 11 r 11 m a s ı a ç ı s ı n d a n ç o k O n e m 1 i d i r . E u n u. n gibi * 
çok yüksek doğruluklu yeni( kıtasal referans 
sistemlerinin ve doğruluğu yüksek GPS datum noktalarının 
belirlenmesi aynı yöntemle gerçekleştirilir,, Bildiride 
bugüne kadar Avrupa'da yürütülen ve kıtanın tamamını 
kapsayan GINAV-86, EUNAV-88 ve EUREF-GPS projeleri 
tanıtılmaktadır. EUNAV-88 projesinde kıtanın tamamını 
kapsayan ağlar için çok yüksek doğruluklu sonuçların elde 
ediİdigi vurgulanmaktadır» 

GPS    VE    HOLLANDA    ULUSf.L    REFERANS    SİSTEMİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ A.J.M. KOSTERS - J.VAN BUREN - F.J.J. 
BROUWER,  HOLLANDA 

GPS gOzilemlerihcîen yararlanarak Hollanda ulusal referans 
sisteminin yönetimi ve iyileştirilmesi çalışmaları 
tanıtılmaktadır. Referans sisteminin bugünkü durumu 
kısaca tanıtıldıktan sonra SPS gözlemlerinin jeodezide 
kullanılması konusundaki kuramsal bilgiler açıklanmakta 
ve nirengi ağlarında kalite kontrolü için Del-ft yaklaşımı 
özetlenmektedir. Jeodezide GPS kullanımı için 
kul lanı 1agel en yöntemler, yönetmelikler ve deneyimler 
açıklanmaktadır. Sonuçta GPS sisteminin geleceği 
konusunda düşünceler verilmektedir. 
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GPS VE GRAVITE ALANI BİLGİLERİNDEN YARARLANARAK AVUSTURYA 
KONTROL ASININ YENİLENMESİ 

E. ERKER,  AVUSTURYA 

Avusturya kadastrosunun sayısal haritalar biçiminde 
yenilenmesi ve Arazi Bilgi Sisteminin oluşturulması 
çalışmaları içinde temel ağın yenilenmesi de gündeme 
alınmıştır. Bu çalışmalarla çok amaçlı ve «yüksek 
doğruluklu bir ag âluşturmak, ortometrik yükseklikleri 
belirlemek, mevcut agı ED S? sisteminde gravite alanı 
parametrelerinden ve GPS gözlemlerinden yararlanarak 
yeniden dengelemek amaçlanmıştır. 

GPS GÖZLEMLERİ VE KLASİK JE0DEZ1K KONTROL AĞLARININ 
BOTONLESTIRILMES t 

P. A. CROSS  İNGİLTERE 

GPS yöntemi, hızla tüm haritacılık, bilimsel ve teknik 
alanlarda gerekli bir ulusal kontrol ağının 
oluşturulması için standart yöntem biçime dönüşmüştür. Bu 
yöntem, halen mevcut ve yersel yöntemlerle ölçülüp klasik 
yöntemle dengelenmiş ağlardan bağımsız düşünülemez. 
Yersel yöntemlerle kurulmuş klasik ağlar, jeodezik 
çalışmaların sonuçlarının dayandıkları koordinat 
sistemlerini belirlemektedir. Halen kullanılmakta olan 
jeodezik kontrol noktası koordinatlarının bu sistemde 
hesaplanması istenir-. Bildiride üç boyutlu, homojen, 
güvenilir ve yüksek duyarlıklı konum bilgileri elde 
edebilmek için yersel ölçmeler, mevcut konum bilgileri ve 
GPS gözlemi erinin birlikte değerlendirildikleri bir 
yöntem tanıtılmaktadır. 

GPS ASLARININ YAPISI VE TASARIMI 
J. V. M1ERL0 VE T. FAHLBUSCH 

Geniş alanları kapsayan nivelman ağlarının iç 
duyarlıklarının GPS gözlemleri ile iyileştirilmesi konusu 
araştırılmıştır. Farklı duyarlıklar gözönüne alınarak 
düşünsel ağlar ve Avrupa Nivelman 'Agı UELN-73 
irdelenmiştir. 

NİRENGİ ASLARINDA GPS DESTEKLİ YÖNTEMLERİN ANLAMI 
W. AUGATH,  FEDERAL ALMANYA 

GPS destekli ölçme yöntemleri, 5 yıldan beri Almanya 
Nirengi Ağının çeşitli bölümlerinde uygulanmıştır. Ağda 
beklenen iyileştirmeler bildiride üç aşamalı olarak ele 
alınmıştır.   1.   Aşamada,  mevcut  nirengi  ağında  GPS 
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destekli ölçme yöntemlerinin uygulama olanakları 
anlatılmıştır. Bu bölümde GPS gözlemlerinin stokastik 
modeli konusunda günümüzde elde edillen bilgiler, ağların 
kurulması ve maloluş tutarları Aşağı Saksonya Harita 
Dairesinde kazanılan deneyimlere dayalı olarak 
açıklanmıştır. 2. Aşamada değerlendirme için üç boyutlu 
yeni bir referans sistemi kurulması zorunluluğundan söz 
edilmiştir. Bu amaca ulaşmak için Avrupa'da EUREF/CERCO 
ve Federal Almanya'da ADV kuruluşları çalışmaktadır. 3. 
Aşamada, sürekli gözlem yapılan datum noktalarından 
yararlanarak sabit noktasız bir konum belirleme yöntemi, 
sözü edilen kuruluşlarca tanımlanmıştır. 

GPS GÖZLEMLERİNDEN YARARLANMA 
A.H. DODSON - S.M.E. GERRARD,  İNGİLTERE 

ölçülen gravite verilerinden yararlanarak en küçük 
kareler yöntemleriyle kollakasyon hesabı ile jeoid 
yükseklikleri N (Jeoid dalgalanmalar), çok yüksek bir 
doğrulukla tahmin edilebilmektedir. Bunlardan 
yararlanarak, uydu jeodezisinden de elde edilen elipsoid 
yükseklikleri (h), ortometrik yükseklikler (H) biçimine; 
dönüştürülebilmektedir. Bu dönüştürülmüş değerler <H) 
topogra-fik ölçmelerde, mühendislik ölçmelerinde ve 
nivelman ağlarında kullanılabilir. Bildiride GPS 
gözlemlerinden elde edilen yükseklikler, alışılmış 
yöntemle bulunarf dengelenmiş yüksekliklerle hesaplanmış 
jeoidden yararlanarak karşılaştırılmaktadır. Ayrıca jeoid 
hesaplamasına ilişkin temel bilgiler de verilmektedir,. 

GPİS GÖZLEMLERİ YARDIMIYLA YEREL KONTROL AĞLARININ 
KURULMASI 

A. J1VALL - G. HEDLİNG - B. JONSSON, İSVEÇ 

1988 yılında İsveç Ulusal Harita Dairesi (NLS), GPS 
gözlemleri ile 1-3 km. aralıklı birkaç yerel kontrol agı 
oluşturmuştur. 

Bildiride GPS gözlemleri ile yerel kontrol ağlarının 
oluşturulması konusu tartışılmakta ve yersel yöntemlerle 
kurulup hesaplanan ağlar ile GPS tekniğinden yararlanarak 
hesaplanan ağlar karşılaştırılmaktadır. GPS tekniğine 
ilişkin yöntemler, sonuçları ve kazanılan deneyimler 
tanıtılmakta, yerel bir kontrol ağında yapılan 
Uygulamalar anlatılmaktadır. GPS gözlemlerinin M101 
alıcıları ile gerçekleştirildiği açıklanmakta 
hesaplamaların IBM-AT hesaplayıcısında POPS Version 2.01 
ve 3.0 yazılımları ile yapıldığı vurgulanmaktadır. 
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6.  K O M İ S Y O N  

MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ 

601.1 6. Komisyon Başkanının Raporu. (ALIVI) 
G. MILEV,  BULGARİSTAN 

601.2 Yapılarda   Mühendislik   ölçmeleri   île   İlgili 
Araştırmalar Standartlaşmalar. (ING) 

JOHN VAN DER BERG,  İSVEÇ- LUDGER HALLERMAN,  ALMANYA 

601.3 Japonya'daki    Mühendislik    ölçmelerinde   Yeni 
Gelişmeler ve Bası örnekler. (fNG) 

T. OSHIMA,  JAPONYA 

601.4 Her   Çeşit   Tasarımın  Ayrılmaz:  Parçası  Olarak 
Mühendislik Jeodezisi Tasarımı. (ING) 

D. KOVACEVIC,  YUGOSLAVYA 

602.1 Tra-fik  Yalları Seçkilerinin Durumu ve  Gel işmesi •-- 
Demiryolu Uzmanlık Alanı, <ALM) 

T. ENGEL,  İSVİÇRE 

602.2 Kişisel     Bilgisayarda     <PC>     Demiryolları 
Seçkilerinin  Hesapları îçin Topormetri Programları. (FR) 

T. ENGEL- J.J. STUBY- P. BONJOUR,  İSVİÇRE 

603.2 0.1 mm.  İncelikli  Sanayi ölçmelerinde  Kullanmak 
îçin MA 2.00 Tel 1 ınometre'sinin Medi i i kasyonu. (ING) 

A.L. ALLAN,  İNGİLTERE 

603*3 Sanayi Uygulamaları îçin Dokunmasız Jeodezik ölçüm 
Si steml er i „ < ALM) 

H. SCHLEMMER,  ALMANYA 

603.4 Teodolit Kalibrasyonu îçin Yeni Bir Yöntem. (İNG) 
H. INGENSAND,  İSVİÇRE 

604.1 De-formasyon SOzlemi , Analizi ve Predi ksi yonu-Durum 
Raporu.' (ÎNS) 

A. CHRZANOWSKI- Y.Q. CHEN,  KANADA 

604.2 Bir        Jeodezi k--Je?atekni k Deformasyon Sistemi 
önerisi.    (ALM) 

S. CACON- B. KONTNY,  POLONYA 

604.3 Hareketler   ve   De-formasyonlarırt  İncelenmesinde 
Geleneksel   Harita   Süreçleri  ve   Bütünleşik   İzleme 
Sistemleri. (ÎNG) 

M. FONDELLI,  İTALYA 
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604.4  Baraj  Deformasyonu Olcum Verilerinin Analizi  ve 
Yönlendirilmesi. (ÎNG) 

Y.Q. CHEN- Z. DU, P.R.   CİN 

605.2  Yer  Bilimleri   ve  Mühendislik  Ödevleri   İçin 
Bütünleşik   2.5  ye  3  Boyutlu  Bir  Bilgi   Sisteminin 
Tasarlanması. (İNG) 

F. SARKÖZY,  MACARİSTAN 

606.1 Mühendislik Yapıları İçin Jeodezi Kontrol  Ağının 
Genel Tasarım İlkelerine İlişkin Bazı Düşünceler. (İNG) 

TOSA NÎNKOV,  YUGOSLAVYA 

606.2 Kuzey  Denizi  Tüneli  ölçümlerinde  Jeodezik  ve 
Atmosferik Sorunlar, (ÎNG) 

E. RADCLOFFE- A. JOHNSTON,  İNGİLTERE 

606.3 Bir  Bina  Bilgi  Sisteminin  Kurulmasında  01 eme 
Tekniğine İlişkin Varsayımlar. (ALM) 

B. SCHRADER- G. KEHNE,  ALMANYA 

606.4 Hollanda Denriryol 1 arında Sabit Tesisler ve  Yasal 
îli skiler  Veri  Bankası  İçin Temel Taş  Olarak  Sayısal 
Topografya. (ALM) 

H. QUEE,  HOLLANDA 

607.2  Harita Mühendisliği Öğretiminde Bilim, Teknik ve 
Araştırma Süreci Arasındaki Aykırılıkların Gideri 1 meşinin 
Gerçek Özellikleri. (îNG) 

Y, POLISHCHUK- I, SUBBOTIN,  İSVİÇRE 

60S» 1  Mühendislik Jeodezinde CAD/CAM. (ALM) 
I. CSEMNÎCZKY,  MACARİSTAN 

608.2 Mühendislik   Ölçmelerinde  Yatay   Konumlandırma 
Sorunların  Çözümü  İçin Birbirini  Etkileyen  Sistemler. 
(ÎNG) 

E. NOWAK-W. PROSZYNSKI,  POLONYA 

609.3 Helsinki Enerji Kurumunda Arazi Ölçmeleri. (ÎNG) 
U. AIROSMAA,  FİNLANDİYA 

609.4 îsvec ile Teknik Yeraltı Tesislerinin ölçülmesi ve 
Kaydedilmesi. (ÎNG) 

BUNNAR E. BERG,  ÎSVEC 

610.1  Mühendislik    Ölçmelerinde     Lazer     Tekniği 
Uygulamalarının Yeni Sorunları. (ÎNG) 

L. CHESHANKOV,  BULGARİSTAN 
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610.2 Lazer  Tekniği  Uygulamasında  Büyük  Yapılardaki 
Titreşimlerin  Mekansal Hareketinin  Jeodezik  Ölçümleri. 
(ÎNfi)      . • . .. 

V. SVAGR- M. KASPAR- J. POSPISIL,  ÇEKOSLOVAKYA 

610.3 Tünel Makinelerinin Lazerle Yönetimi. (ÎNG) 
B.J. GORHAM,  İNGİLTERE 

610.4 Makineci 1 ikte Tipik Ölçme İşleri. (ALM) 
P. HANEK,  ÇEKOSLOVAKYA 

611.1 Mühendislik  ölçmeleri ve  Gelişim  Eğilimlerinde 
Fatagrametri ve Uzaktan Algılama Uygulaması. (ALM) 

K. LINKMITZ- H.J. MONICKE,  ALMANYA 

611.2 Mühendislik     Ölçmelerinde     Gerçek     Zaman 
Fotogrametrisi. (ÎNG) 

H. HAGGREN,  FİNLANDİYA 

611.3 Nükleer Enerji Fabrikalarında Uzaktan Algılama  ve 
Fatagrametri Uygulaması. (ÎNG) 

A. DETREKOI,  MACARİSTAN 

611.4 Araç Kazalarındaki Ölçmelere Basit  Fatogrametrik 
Yaklaşım. (ÎNG) 

W. FAİG, T.Y. SHIH,  KANADA 

612.1 Dinamik Gözlemlerin Dengelenmesi Kuramı. (ÎNG) 
TAO HUAXUEL,  ZHANG LIANPENG 

612.2 Dinamik De-farmasyon Modeli. (ÎNG) 
H.B. PAPO-A. PERELMUTER,  İSRAİL 

612.3 De-farmasyon   Modellerinin  İyileştirilmesi  îçin 
Geometrik     Analiz     ve     Fiziksel     Yorumlamanın 
Birleştirilmesi. (ÎNG) 
A. CHRZANOWSKI-Y.Q. CHEN- A. SZOSTAK-J.M. SECORD,  KANADA 

612.4 Sanayi   ve    Yerel   ölçmelerde   Jeodezik   ve 
Fotogrametrik  Gözlemlerin Üç Boyutlu Ortak  Dengelenmesi 
ve Uygulanması. (ÎNG) 

HANNU SALMENPERA-ESA KORKOS,  FİNLANDİYA 

P 601.1 Metro Yapımı ve İşletilmesi îçin Jeadezik Ağlar. 
(ALM) 

6. MILEV-I. JOVEV-Z. ZENKOV-P. PENEV,  BULGARİSTAN 

P  601.3  Jeoloji        ve       Mühendislik       ölçmelerinde GPS 
Kullanımı.    (ÎNG) 

OLE ORPEN,  NORVEÇ 
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P 601.4 Vine Rayları İçin Lazerli ölçme Sistemi. (ALM) 
V. CADA,  ÇEKOSLOVAKYA 

P  601.5 Hidrolik  Yapılardaki ölçmelerde Lazer  Tekniği 
Uygulaması. (ÎNG) 

A. PLANICKA,  ÇEKOSLOVAKYA 

P  601.6 Deniz Dibinde Sanayi ölçmeleri. (ÎNG) 
B. SLAATTELID,  NORVEÇ 

P  601.7 Bir Rüzgar Tüneli Araştırmasında  Kal ilanasyon. 
(ÎNG)    . . 

MARK R. SHORTIS- RICHARD R. ADAMS 

P  601.8 Kuzey Ülkeleri Finlandiya,  Norveç ve  İsveç'te 
Madencilik ölçmeleri. (ÎNG) 

E. LUDVIGSEN - O. KARLSSON - O. LINDHOLM 

P 602.2 Deformasyon ölçmelerinde Lazer Tekniği 
Uygulaması. CÎNG) 

J. VITASEK- M. SVEK- A. VITULA,  ÇEKOSLOVAKYA 

P  602.3 Kontrol   Ağında   Birçok   Nitelik  Kıstasının 
Dikkate   Alınması  İçin  Çoklu  Hedef   Fonksiyonlarının 
Dinamiken Uygunlaştırıİması. (ALM) 

TAO IDUAXUE- JIANG YAN, P.R.,  CÎN 

P 602.4 Maden Galerilerinde Oluşan Yer Yüzeyi Gerilimi 
İçin Dinamik Prediksiyon. (ÎNG) 

JIA MINGHAI-CHEN GUOPING-JIN FENFXIANX, P.R.,  CİN 

P 602.5 Bir Deformasyon Gözlem Sistemi îçin ölçü 
Ağırlıklarının Dinamik Programlanması ve Tasarımı. (ÎNG) 

LIU WENBAO,  P.R.  CÎN 

P 602.6 Maden Çıkarma Bölgelerinde Yer- Hareket 
Modellerinin Dinamik Teşhisi. (ÎNG) 

CHEN 6U0PING-JIA MINGHAI, P.R.   CÎN 

P 602.7 BratroLava'da Tuna Üzerinde Yükleme Denemesi 
Sûren Köprünün Düşey Defoı-masyonlarının Gelişme Tahmini 
(FR) 

STEFAN LUKAC,  ÇEKOSLOVAKYA 

P  602.8 Yinelenmiş  ölçülere Dayalı Yerel Jeodezik  Aga 
Ait  Sabit Noktaların Konum Değişmelerinin  Belirlenmesi. 
(ÎNG) 

JAN RATIBORSKY,  ÇEKOSLOVAKYA 

P 602.9 Yer Kabuğu Hareketlerinin Belirlenmesi İçin 
Mülti Objektif Fonksiyon Yardımıyla Dinamik Proaramlama 
Yöntemi.  (ÎNG) 

TAO HUAXUE-JIN FEN6XIANS,  P.R.  CÎN 
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P   603.1  Yakın    Resim    Fotogrametrisinde    Stereo 
Fotoğrafların Çekilmesi İçin Yeni Bir Yöntem. (ÎNS) 

MA JINKAI,  P.R. CîN 

P   603.2  Hava  Fotogrametrisinde  Hacim  Belirlenmesi. 
<ÎNG> 

IVAN KATZARSKY-DIKO ANTONOV,  BULGARİSTAN 

P   603.3  Serbest Ag  Dengelenmesi  Yöntemi  Yardımıyla 
Analitik  Yersel Fotogrametri ve De-formasyon Gözlemlerine 
Uygulanması. (ÎNG) 

MA JINKAI,  P.R, CİN 

P   603,4  Mühendislik   Yapılarında  Yüksek   incelikli 
Ölçümler  îçin Analitik Fotogrametri Kullanılmasında  Çok 
Değişkenli Çözümlerin Analizi. (ÎNG) 

LILIA KOLîVA,  BULGARİSTAN 

P   603.5  Mühendislik   Kontrol  Ağlarında   îneeliklik 
Derecesi Üzerine. (ÎNG) 

FANG SHUREN,  P.R. ÇİN' 

P   603.6  Eksik Dereceli Serbest Ağlar İçin  Nisbi  Bir 
Dengeleme. (ÎNG) 

TAO HUAXUUE-ZHANG LIANPENG,  P.R. ÇİN 

P   603.7  ölçülerin   Dengelenmesinde  Geri   Hesaplama 
Sorunu. (ÎNG) 

LIU WENBAO-WU GE,  P.R. ÇİN 

P   603.8 Coğrafi ve Harita Grid Koordinat  Sistemlerine 
Dayalı  Jeodezik  Ag Dengelemelerinin  Karşılaştırılması. 
<ÎNS> 

MARK R. SHORTIS,  AVUSTRALYA 

P  603.9 ölçmeler   ve   Bilgi   Süreci   îçin   Yersel 
Fotoprametris  Mühendislik Amaçlar îçin Yeni Bir  Yöntem. 
(ÎIMG) 

RAINA TOÇHEVA,  BULGARİSTAN 
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6. KOMİSYON BAŞKANLIĞININ RAPORU 
G. MİLEV,  BULGARİSTAN 

601-1 Mühendislik Ölçmelerinin temel problemlerinin 
bugünkü durumu sunulmuştur. Komisyonun 1.1.1988 -
31,. 12.1991 zaman aralığında çalışmalarını şu üç noktada 
agırlaştırmıştır: Organizasyon çalışmaları, komisyonun 
etkinlikleri ve XIX. FIS kongresinin Helsinki'deki 
hazırl ı klan . 

601.2 YAPI  MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE  STANDARTLAŞMA  VE 
ARAŞTIRMA 

JOHN VAN DER BERG, SUIEDEN-LUDGER HALLERMAN,  ALMANYA 

Avrupa Topluluğunun Ortak Pazarının başlangıcıda ortak 
bir norm çalışmasını gerektirir. Çeşitli olanaklar 
hakkında kısa bir giriş verilmiştir. Söz konusu olanaklar 
standartları (normları) organize et»ek içindir. Son 
konuda, Avrupa Komitesinin planları hakkında standart 
için yapı mühendisliğine dokunulacaktır. 

601.3 JAPONYA'DA   MÜHENDİSLİK   ÖLÇMELERİNDE    YENİ 
GELİŞMELER VE BAZI ÖNLEMLER 

T. OSHİMA,  JAPONYA 

Şu an bilgi toplumundayız ve bilgisayar destekli 
sistemleri alanımızda kullanıyoruz. Bu makalede, 
mühendislik  ölçmeleri  alanında yeni  gelişmeler  (total 
station, analitik metod, CAD ve CCD Sistemleri) ile bazı 
güncel uygulama ve gelecekteki eğilim tartışılıyor. 

601.4 BÜYÜK PROJELERDE JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİNİN ROLÜ 
D. KOVACEVİC,  YUGOSLAVYA 

Büyük yapı projelerinde, jeodezi mühendisliği model 
aşamasında projeye katılır, tıpkı diğer branşlarda olduğu 
gibi. Jeodezi mühendisliğinin, proje yapım ve denetim 
aşamalarında yeterli desteğinin alınmaması bir-
şansızlıktır. Bu çalışmada, büyük yapj. projelerinde, 
jegdesi mühendisi iğinin katkıları ele alınıyor. 

602.1 DEMİRYOLU ÜLKELERİNDE ULAŞTIRMA PROJELERİNİN 
GELÎS1M1 

T. ENGEL, İSVİÇRE 

FIG-6B Grubunun amaçlarından biri "Ulaştırma hatları-
hesaplanması    ve   optimizasyonudur."    Bu     konuda 
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haritacılarla diğer plan uzmanları arasında bir dialog 
ortamı sağlanmıştır. Böyle bir dialog ortamını sağlamak 
için demiryolu mühendisliğinin -farklı konuları ele 
alınmıştır. Her ülkede profesyonel ilişkilerin 
geliştirilmesi amacına yönelik eğilimlerin analizi 
yapılmış, son konuda araştırma etkinlikleri gözden 
geçirilmişti r. 

602.2 TOPOMETRIK VE DEMİRYOLU PROJELERİNİN PC 
BİLGİSAYARLARDA HESAPLANMASI İÇİN PROGRAM 

T. ENGEL- J.J. STUBY- P. BONJOUR,  İSVİÇRE 

Topogrametrik ve demiryolu. projelerinin' PC 
bilgisayarlarda hesaplanması için hazırlanan bilgisayar 
programında iki erek vardır: 
-Jeodezik verilerin koordinatlara dönüştürülmesi, -
Koordinatların söz konusu amaç için yol projesine ve cok 
sayıda -fonksiyonlara dönüştürülmesi. 

Bu çalışma aşağıdakileri içerir: -
Objekti-f izleme, 
-Yazılım paketinin tüm karakteristikleri, -
Yazılım paketinin -fonksiyonları, -Tarihsel 
gelişim. 

603.2 MA-2000  TELLUR0METRES1N1N ENDÜSTRİYEL  ÖLÇÜLERDE 
0.1 MM DOĞRULUK VERECEK ŞEKİLDE MODİFİKASYONU 

A.L. ALLAN,  U.K. 

Bu çalışmada MA-2000 tellurometresinin, Endüstriyel 
ölçülerde kullanılması üzerine bazı uygulamalar ve 
modifikasyonlar verilmiştir. 

603.3 ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA JEODEZİK ÖLÇÜ SİSTEMİ 
H. SCHLEMMER, ALMANYA 

Jeodezik aletlerdeki yeni gelişmeler, hızlı taşınabilir 
bilgisayarlar endüstriye birçok yeni uygulamalar 
getirmiştir. Mekanık-Optik aletlerin jeodezide kullanımı 
eski de kalmıştır. Tipik örnekler, dengelemede ve 
nivelmanda kullanılan bilgisayar destekli elektronik 
teodol itler.. Pratik öneriler, her elektronik teodolitle 
kullanılabilecek basit yazılımlar ve bu sistemlerle olası 
uygulamalar verilmiştir. 

74 



603.4  TEODOLÎT KAL1BRASYONUNDA YENt BîR YÖNTEM 
H. INGENSAND,  İSVİÇRE 

Elektronik teodolitlerin yatay ve düşey kodlayıcılarinin 
kal ibarasyonu incelenmiştir-. Teodol it test maki naşı (TMP) 
otomatik olarak çalışır. Teodolit okumaları bir WILD T-
2000 dinamik acı kodlayıcıdan oluşan bir ' re-ferans 
sistemle karşılaştırılmaktadır. Bir elektronik 
otokolimator monitöründe re-ferans yöneltme ile teodolitin 
yöneltilmesi sağlanır. 

604.1 DEFORMASYON  İZLEME,  ANALİZ VE  KEST1R1M1  DURUM 
RAPORU 

A. CHRZANOMSKl - Y.O. CHEN,  KANADA 

Yeni uzay teknikleri, elektronik teodoliti i koordinat 
sistemleri geoteknik ve jeodezik olmayan ekipmanlarla 
elde edilen yüksek duyarlık, bölgesel ve çok lokal 
deformasyon ölçüleri arasındaki boşluk kapatılıyor. 
Çeşitli bütünleşik isleme teknikleri de-formasyon ölçme ve 
analizine disiplinler arası bir yaklaşım getiriyor. 

De-formasyon ölçümlerinin geometrik analizinin bütün temel 
problemleri statik ve kinematik modellerde çözülmüştür. 
Alışılagelmiş araştırmalar bütünleşik izleme ölçüleri, 
de-f ormasyonların ve analizi ve izlenmesi -fiziksel 
yorumlama ve de-f ormasyonların kestirimine yöneliktir. 

604.2 DEFORMASYON  ÖLÇMELERİNDE JEODEZİK  VE  JEOTEKNİK 
SİSTEM (3ÖRÜSÜ 

S. CAÇON - B. KONTNY,  POLONYA 

Bu makalede yeryüzü altında jeodezik ve jeoteknik 
ölçmeler bazında uzak kontrol ölçmeleri -fikri takdim 
edilmiştir. Jeodezik ag noktaları arasında eğitim 
gözlemleri ve bir bölgesel uzay ağın gözlem sonuçlarını 
özenle birleştiren bir algoritma verilmiştir. Sistemin 
pratik uygulamaları için jeodezik aletlerin or/tasına bir 
hedef işareti konulmuştur. Sunuş görüşü bir toprak 
kayması çalışmasında tamamlanmıştır. 

606.2 KANAL TÜNELLERİNDE JEODEZİK VE ATMOSFERİK 
PROBLEMLER 

E. RADDÎFFE, A. JOHNSTON,  1NB1LTERE 

Kanal tünellerinin inşaatında, yüksek duyarlıkta yatay ve 
düşey  doğrultu  ile  bunların çok  uzun  mesafe  boyunca 
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uzatılması (korunması) yüzey kontrol ağına bağlıdır. 
Temel problemlerden birincisi; İngiltere ile Fransa'nın 
yükseklik datumlarinin ilişkisi, ikincisi; yatay 
doğrultunun tünel içinde korunmasıdır. İlk problem düşey 
acı gözlemleriyle çözülmeye uygun değildir. Uydu 
gözlemleri ve deniz yüzeyinin analizi ile belirleme 
yapılır. 

îfcinci problem, atmosferik re-f raksi yon, kontrol ağında, 
olcu rnetodl arının çeşitli kon-f igürasyonları ile tünel 
atmosfer modelinde halledilir. 

606.3 YAPI BİLGİ SİSTEMİNDE JEODEZİ TEKNİĞİ 
B. SCHRADER- G< KEHNE,  ALMANYA 

Bina "bilgi sisteminin zorunluluğu kısaca gösteri 1 i yorj 
bununla birlikte kullanımdaki ölçü aletleri ve sistemleri 
anlatılmakta, test ölçümlerinden deneyimler sunulmakta, 
bina (yapı) ölçmede jeodezi tekniğinin ana esasları 
gösterilmekte ve plcüm sonuçları ilavesiyle bir yapı 
in-foı-masyon (bilgi) sistemine kısaca değinilmektedir. 

606.4 SAYISAL TOPOGRAFYA VE VERİ TABANİ 
H. OVEE,  HOLLANDA 

Hollanda demiryollarının demiryolu kısımlarından (NS) 
genişletilmiş ağlar tesis edilmiştir. NS'nin ve üçüncü 
kişilerin mülkiyet hakkıyla birçok hak değişimi, Özel 
mülkiyet hakkını birleştirmiştir. Şöyle ki, kiralama, 
mirasa bırakma vs. Bildiri (haber) grafik - yönetimsel 
(idari) veri tabanı sistemleri özetlenmekte, jeodezik 
durum yer belirleme, komşu parsellerin sınırını ve hukuki 
ilişkileri var olan idari teknik datalarla birleştirilir. 
Bu amaç için, jeodezi temelli bir veri tabanı sayısal 
harita ile hizmet eder. 

607.2 BİLİM TEKNİK VE MÜHENDİSLİK JEODEZİSİ EĞİTİMİNDEKİ 
ÇELİŞKİLERİN ÇÖZÜMÜNDE GERÇEK DURUM 

Y. POLİSHCHUK - I. SUBBOTİN,  İSVİÇRE 

Jeodezi mühendisliği öğrenimi esnasında öğretim 
aşamasında, bilim ve tekniğin çok hızlı gelişmesiyle 
ortaya çıkan, beklenen ana (esas) çelişkilerin durumu 
açıklanmaktadır. Yenî teknolojik modeller, matematik 
içerikleri özellikle standart olmayan işlerin çözümü 
verilmiştir. Yeni teknolojik modeller, matematik 
içerikleri özellikle standart almayan işlerin çözümü 
verilmiştir. Yakın gelecekte, bu yöndeki kestirimler ve 
çözümleri de verilmektedir. 
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608.1  JEODEZİ MÜHENDİSLİĞİNDE CAD/CAM 
I. CSEMN1CZKY,  MACARİSTAN 

6. FÎG Komisyonunda "Jeodezi Mühendisliğinde CAD ve CAM"a 
dikkat çekilmiş ve detay planları verilmiştir. 
Makaleninin ikinci bölcimünde, Macaristan'da devam eden 
CAD/CAM gelişimi hakkında kısa bir- özet verilmekte, 
kullanım olanakları hakkında özet sunulmaktadır. 

608.2/1 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE YATAY KONUM BELİRLEME 
PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK 1NTERAKT1F (ETKİLEŞİMLİ) 
BÎR SİSTEM 

E. NOWAK, W. PROSZYNSK1,  POLONYA 

Mühendislik Ölçmelerinde yatay konum belirleme problemine 
yönelik bir interakti-f (=etki leşimi i) sistem 
tanımlanmıştır. Bu sistemin temel özellikleri ve 
uygulamaları, değişik veri işlem süreçlerinin tek bir-
si stemde bütünleştiri 1 mesirıin temeli olarak kabul edilen 
"<ag analizi teorisi" ile açıklanmıştır. Bu yası PC--XT 
hesap1 ayıcı sistemlerinin en son versiyonunun 
tan itil ması yi a tamamlanmaktadır. 

609.3/1 DAVET YAZILARI / HELSİNKİ ENERJİ DAİRESİNDEKİ 
ARAZİ ÖLÇMELERİ 

U. AİROSMAN,  FİNLANDİYA 

Bu yazı kablo Ol eme yöntemleri ve elektriksel aÇ) 
hakkındaki Özel problemleri tanımlamaktadır» 

610.1/1 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE LASER TEKNİKLERİNİN 
UYGULAMASINA AİT CAGDAS SORUNLAR 

LUBOM1R CHESTONKOV,  BULSARİSTAN 

Bu yazı mühendislik ölçmelerinde 1aser tekniklerin 
uygulama biçimlerini açıklamaktadır. Bazı yapı 
mühendisliği çizim problemlerinin tasarımında Önemli 
gelişmeler olduğuna işaret edilmektedir. Öteden beri 
lazer tekniği mühendislik ölçmelerinin diğer dallarında 
daha az kullanılmaktadır. Buna rağmen şu konularda büyük. 
Ölçüde ümit verici gelişmeler vardır s özellikle 
problemler, kapsamlı alarak tasarlanmak zorunda olan 
teknolojik problemlerin kontrol edilmesi i ç i n  
gel iştiri İmişse; veya de-formasyon olayları 
araştırı 1lyursa; parametrelerin belirlenmesi ve kontrol 
edilmesi gerekiyorsa. Mühendislik ölçmelerinde laser 
teknikleri, tüm kapasitesiyle yerini almış değildir, 
■fakat gelecekte yerini alacaktır.  Bu daha yüksek  kalite 
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için bir garanti, ölçme sürecinde otomasyon Olanağı, veri 
kayıt - isleme ve sonraki aşamalar için Ölçmelerde 
yeterli düzey anlamına gelmektedir. Bu etkinlik, dinamik 
üretim süreci koşulları altında gerçekleştirilecek bir 
çalışmayı içermektedir. 

609.4/1  JSVEC'TE YERALTI ÇALIŞMALARI VE ÖLÇMELER 
GUNNAR E. BERG,  İSVEÇ 

Güvk  kasaba  belediyesi,  belediye  çalışmalarına, kamu 
•faaliyetlerine,  yapıların planlamasına yönelik bir yerel 
veri tabanı oluşturma çabasındadırlar. Bu sistem ayriı 
zamanda kurum ici rutin işleri de kapsamaktadır. 

Bu bilgi sistemi ile taşınmaz mal (parsel) kayıtlarının 
bütünlenmesine yeni bir olanak sağlanmıştır. Faaliyetler 
hakkında teknik bilgiler ve son durumlar ile harita 
bilgileri taşınmaz mallarla bütünleştirilmiştir. Parsel 
numarası veya adres bunlara ulaşmak için bir tanımlayıcı 
kod anlamındadır. 

610.2/1 SENİS SALINIMLI UZAY HAREKETLERİNE AİT JEODEZİK 
ÖLÇMELER İÇİN LAZER TEKNİĞİ KULLANIMI 

V. SVA6R- M. KASPAR- J. POSP1S1L,  ÇEKOSLOVAKYA 

Dinamik uzay hareketlerinin gra-fik olarak kaydedilmesi ve 
Ö l çm el er i ç in  b i r  e lek t ro  opt i k  l ase r  se t i  
geliştirilmiştir. He Ne laseri, TK6 DR-206 dört parça 
dedektör ve geri b i l d i r i m  tekniği kullanılmaktadır. 
Elektrik birimlerin metinli birimlere dönüşümü bir test 
donanımı ile sağlanmaktadır. Oskilograf kayıt birimi 
zaman indekslidir. Bu set herhangi bir nehir bendindeki 
salını mi arın ve sapmaların ölçülmesi, köprülerin yük 
testleri ve değişik devirlerdeki buhar türbinlerinin ve 
jeneratörlerinin konum değişikliklerinin belirlenmesi 
için kullanılır. 

610.3/1  TÜNEL AÇMA MAKÎNALARI İÇİN LASER YÖNLENDİRİCİ 
B. J. BURHAM PH. D,  İNGİLTERE 

Bir tünel açma maki naşının, önceden saptanan lineer veya 
lineer olmayan yörüngesini otomatik alarak sağlayan bir 
laser ölçüm aracının -LASER YÖNLENDİRİCİ- çalışması ve 
yapısı tanımlanmaktadır. öleme ilkeleri ve LASER 
YÖNLENDİRİCİ'nin çalışma birimleri tanımlanmaktadır. 
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610.4/2 MAKÎNA MÜHEND t SL1 (S t NDE DENENMEMİŞ ÖLÇME 
YÖNTEMLERİ 

P. HANEK, ÇEKOSLOVAKYA 

Makina mühendisliği için uygulanan ölçme yöntemlerinden 
örnek sunulmuştur. Bu yöntemler genelde kullanılan 
aletlerle donatılmış, uzman olmayan ölçü birimlerine 
sahip -fabrikalarda, sınırlı bilgi deneyine sahip belirli 
sayıda kadro ile uygulanmıştır. Ölçme birimi milimetrenin 
onda biri inceliğinde seçilmiştir. ■ 

611.1/1 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE 
FOTOGRAMETRI UYGULAMALARI - SON DURUM VE GELİŞME 
OLANAKLARI 

K. LINKUIÎTZ- H.J. MÖNICKE,  F. ALMANYA 

Mühendisi ik ölçmelerinde birçok problemin çözümü için 
analitik fotogrametrik yöntemler çok elverişlidir. 
Objelerin el - değmeden (dokunulmadan). öiçülebilme 
olanakları, kameraların herhangi bir tipinin ■ veya 
kombinasyonunun,. . kullanılabilmesi, , teodolit 
sistemlerindeki analitik süreçlerin elde edilebilmesi 
özel bir anlam taşımaktadır. Ölçmelerde otomasyon 
sağlanması, uygun duyarlıktaki ölçme sistemlerinde gözlem 
yap an insanın.' (öper- at ör )■ Çer*, ini. alması -f ar k 11 öl ç roe 
yöntemi er ini n bütün1est i r i 1mesi n i sag1amaktadır: 
Fotogrametrils: yöntemler ve uzaktan algılama deneyleri 
opto-elektronik algılayıcılar gerektirmektedir. 

611.2/1 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ ICIN GERÇEK ZAMANLI 
FOTOGRAMETR1 

H. HAGGREN,  FİNLANDİYA 

Bugün gerçek zamanlı (real-time) -f otogrametrinin var olan 
uygulamaları mühendislik ölçmelerinden çok endüstriyel 
üretimin otomasyonunda daha çok önem kazanmaktadır. Buna 
rağmen video kameralar kullanabilen ve digital ("sayısal) 
fotognametnrk:-. , çözümlere ulaşılabilen modern yapı 
mühendisliğinde gerçek zamanlı ölçme gereksinimi oldukça 
artmış gibi görünmektedir; 

611.3/1 NÜKLEER İSTASYONLARDA F0T06RAMETRI VE UZAKTAN 
ALGILAMA UYGULAMALARI 

A. DETREKO1,  MACARİSTAN 

Nükleer santrallerin işletimi (»çalışması) ve inşaatı 
sırasında uzaktan algılanan geometrik ve tematik 
(=anlamsal)  bilgiler  oldukça  -faydalı  olmaktadır.  Bir 
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Ölçüm konumlandır mada, diyaznııi sağlanmasında, nükleer 
santralin çalıştırılması ve yapılandırılmasında söz 
konusu görüntülerden yararlanma olanağı sağlayacaktır. 
Problemin tasarımı, uygun resim türlerinin belirlenmesi, 
kullanılacak alet ve yöntemlerin saptanması, gereken 
duyarlık Ölçütüne göre sunulmuştur. 

611.4/1 BÜYÜK TASIMA ARAÇ KAZALARININ ÖLÇÜLMESİ 1ÇJÎN 
BASİT BİR FOTOGRAMETRIK YAKLAŞIM 

W. FA1G- T.Y. SHİH,  KANADA 

Taşıma aracı kasalarının saptanmasına yönelik bir 
•f otogrametrik yöntem geliştirilmiştir. Uygun işlem 
maliyeti ve yatırım, işlem' kolaylığı ve hesaplama 
süresinin en az olması hede-f olarak belirlenmiştir. 

Sunun için iki çalışma biçimi geliştirilmiştir. Biri, 
(sabit kameraya kolaylıkla uyarlanabilen) bir stereo 
kamera düşüncesine dayanmaktadır. Diğeri ise ölçek 
kontrolü için en az bir cismi (obje) Ölçülmüş resimlerin 
sağlanması veya benzer durumlaf- için geliştirilmiş 
tabloların kullanılması. 

612.1/1 CİN ULUSAL DOĞA BlLlfoLERÎ VAKFI DİNAMİK GÖZLEMLER 
TEORİSİ 

TAO HUAXUE- ZHANG LÎÂNPENG,  CİN 

Bu  yası  üretilmiş  dinamik gözlemler  için  bir  teori, 
düzeltme teorisi geliştirmiştir- Bu yöntem rastgele 
süreçler teorisine dayanmaktadır ve klasik yaklaşımla 
uyuşmaktadır. Bir dinamik yaklaşım modeli tanımlanmış ve 
modelin tüm bölümleri ayrıntılı alarak incelenmiştir. 
Dinamik yaklaşım modeli ile klasik yaklaşım modelinin 
teorik olarak aynı olduğuna işaret edilmektedir. 

612.2/1  DİNAMİK DEFORMASYON MODELİ 
H.B. PAPO- A. PERELMUÎER,  İSRAİL 

İzlenmekte olan objeler bir fizik sistemle 
özdeşleştirildigi veya jeodezik ölçülerle birlikte diğer 
yardımcı <tamamlayicı) veriler birlikte değerlendirildiği 
durumlarda de-formasyon analizi için dinamik modeller söz 
konusu olmaktadır. Bu yazı dinamik modelin temel 
özelliklerini tartışmakta ve de-formasyon parametrelerinin 
tahmin edilmesi (belirlenmesi) için genel yaklaşım 
algoritmasını detaylarıyla birlikte göstermektedir. 
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. 612.3 DEFORMASYON MODELİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR 
FİZİKSEL 1NTERPRETASYONUNUN GEOMETRİK ANALİZ 
KOMBİNASYONU 

J.M. SECORD,  KANADA 

Defatmasyonların fiziksel interpretasyanu (yorumu) ile 
geometrik analiz farklı amaçlara hizmet, ederler; fakat, 
bunlar arasındaki söz konusu aykırılık, net olarak 
belirlenemez. Deterministik veya istatistik model 1 endirme 
yardımıyla fiziksel i nterpretasyon, geometrik anâli:-: 
işleminde uygun deformasyon modelinin seçilmesine 
yardımcı olur ve geometrik analizden elde edilen sonuçlar 
deformasyon nedenlerini saptayabilir, buradan daha 
sonraki yazımlama işlemlerini iyileştirebi1 ir. Bunların 
uygun bir kombinasyonu, deformasyonun makanizmi (gelişme 
biçimini) hakkında bilgilerin iyileştirilmesini sağlar,, 
Bu yazı fiziksel interpretasyon ve geometri anal ir 
kombinasyonu konusunda temel düşünceyi ve teorik 
formülleri, ayrıca bunlar için iki ayrı örnekte 
sunmaktadır. 

612.4 GEODEZİK VE FOTOGRAMETR1K GÖZLEMLERİN ÜÇ BOYUTLU 
BİR KOMBİNASYONU VE ENDÜSTRİYEL YERSEL ÖLÇMELERDE 
UYGULANMASI 

HANNU SALMENPERA- ESA KARKAS,  FİNLANDİYA 
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6. K O M İ S Y O N  

P 601.1 METRO İNŞAATI VE İŞLETİM AMAÇLI JEODEZİK ASLAR 
G. MİLEV - I. JOVEV - Z.ZENKOV,  BULGARİSTAN 

So-fya yeraltı planlaması (metro ulaşımı) amacıyla 
kurulmuş jeodezik ağların geliştirilmesine yönelik yejıi 
çözümler- önerilmiştir. Sonuçlar eski, bilinen çözümlerle 
karşılaştırıldığında umut verici yarar-l&r göstermektedir. 

P 601.3/1  JEODEZİK VE MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ İÇİN GPS 
OLE ORPEN,  NORVEÇ 

Şimdiye değin varolan (kullanılan) belli sayıda uydu ile 
yıllardan beri Norveç'te ölçmeler için Navstar GPS-Uydu 
Navigasyon Sistemi kullanılmaktadır. Özellikle noktalar 
arası görüşün olmadığı durumlarda, GPS alışılmış 
yöntemlerle yarışabilir düzeydedir. Gelecek yıllarda daha 
çok uydu kullanıldığında (24 uydu birlikte) bu sistem 
alışılmış yöntemlerle daha çok yarışabilir duruma 
gelecektir. Bu sistemin kullanılmasıyla önemli deneyimler 
kazanılmıştır. Bu yası GPS uygulamasını olçmecilik 
açısından ele almaktadır. Karadan uzak deniz petrol 
platformlarının konumlandırılması ve tünel inşaatına--
yönelik ağlar kurulması üzerine ayrı ayrı emekler 
sunulmuştur. 

Bu sistemin kullanılmasından doğan üstünlükler ve ayrıca 
gerekli sınırlamalar da tanımlanmış olacaktır. özellikle 
yüksek enlem deneyleri üzerinde durulacaktır. Yüksek 
enlemlerde, duyarlı konum belirlemek amacıyla, GPS 
kullanılabilmesi akti-f iyortos-Fer etkisi nedeniyle bazı 
sınırlı olanaklara sahiptir. 

P 601.4  VİNÇ RAYLARI 1C1N LAZER SİSTEMİ 
V. CADA,  ÇEKOSLOVAKYA 

Bu yazı vinç yol geçkilerinin ölçülmesinde kullanılan 
laser ölçmelerinde ilişkin yeni yöntemlerle 
ilgilenmektedir. Bu yazı, süreç otomasyon için gerekli 
anlamlı elemanları da kapsamaktadır. Bu durumda vinç yol 
geçkileri ölçmelerine ait otomasyonun güzel bir örneği 
hazırlanmış olmaktadır. 
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P 601,5 SU ÇALIŞMALARI BÜNYESİNDE LAZER TEKNİĞİNİN 
UYGULANMASI 

A. PLAN1CKA,  ÇEKOSLOVAKYA 

Su çalışmaları bünyesinde deformasyon Ölçmeleri, lazer 
tekniği kullanmaktadır. Lazer Ölçmeleri ile objelerin iç 
konumlarının belirlenmesinde klasik ölçme yöntemlerinin 
yerine geçmektedir. 

P 601.6 DENİZ ZEMİNLERİNDE ENDÜSTRİYE!. - TOPOGRAF1K 
ÖLÇMELER 

B. SLAATTEL1D,  NORVEÇ 

19B7 yazında 7 petrol platformu (Ekofisk Field Centre) 
de 6 metrelik yükseklikte krikoya alınmıştır. Plat-formun 
ağırlığı havada 40.000 tondan daha ağır gelmektedir. Bu 
işlem, uygulama biçimi ve ilgili petrol endüstrisine 
yönelik en büyük komplekslerden biri olması bakımından 
ilk kez  uygulanmıştır. 

Bu yazı ilgili Ölçmeleri, yani işlem için gerekli mekanik 
elemanların yerleştirilmesi ve fabrikasyon izlenmesi için 
ayrıntılarıyla anlatılmış ve gerekli ölçmeler ile 
çevredeki deformasyonun izlenmesi amacıyla GPS ölçme 
işlerinin tümünü anlatmaktadır. 

P 601.7  BİR RÜZGAR TÜNELİNİN KAL1BRASYON İNCELEMESİ 
SHORT1S M.R. - ADAMS R.R., A.B.D. 

ÖZETs NASA Langley Araştırma Merkezindeki 30x60 rüzgar 
tünelinin 2000 m3 lik bir bölümü test alanı olarak 
seçilmiştir. Uçak modellerinin aerodinamik testleri, hava 
basıncı altındaki Ölçümü ile üç eksenli bir taşıyıcı 
üzerinde yapılmaktadır. Taşıyıcının konumu bir elektronik 
sayaçla otomatik olarak, bir de elle yapılan Ölçü ile 
belirlenir. Biri düşey olan bir dikkoordinat sistemine 
giore taşıyıcının kalibrasyonu işleminde üç adet teodol i-t 
kuflanılmıştır. Kalibrasyon işlemi hava akımı kapalı ve 
açık iken taşıyıcının rüzgar yükü altındaki değişiminin 
ve taşıyıcı üzerinden akan titreşimlerin etkilerini 
belirleme şeklindedir. Verilerin analiziyle elde edilen 
koordinat dönüşümü farkları, elle yapılan gözlemlerin 
öznel bir gösterimi şeklindedir ve verilerin matematiksel 
ilişkisini ortaya koymaktadır. 
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601.8  İSKANDİNAV ÜLKELERİNDEKİ MADEN ÖLÇMELERİ 
LUDUIGSEN   E.   - KARLSON  O.,    NORVEÇ 

LINDHOLM  O.,   FİNLANDİYA 

ÖZET: Yazıda İskandinav ülkelerinde (Finlandiya, Norveç, 
İsveç) yetkili -fakat değişik Özellikli maden işletme 
şirketleri arasında yürütülen maden Ölçmeleri alanındaki 
işbirliği tanıtılmaya çalışılmıştır. Veri iktisabı için 
otomatik aletler kullanılarak yapılan haritalar önemli 
bir yer tutmakta ve CAD sistemleri kullanılmaktadır. Ayna 
özellikler sondajdan alınan numunelerin haritalanması 
için de geçerlidir. 

P 602.2  DEFORMASYON ÖLÇÜMLERİNDE LASER TEKNİĞİNİN GÖREVİ 
VttASEK J. - SUEK M. -VİTUALA A., ÇEKOSLOVAKYA 

ÖZET: Bu bildiri de, aynı özellikli bir çevrede laser 
ışını ile klasik Ölçmelere benzer sonuçlar elde edilmeye 
çalışılarak konu bir mühendislik yapısının de-formasyon 
ölçmeleri ile açıklanmıştır. Sonuçta laser yöntemi ile 
klasik jeodezik ölçme teknolojisi karşılaştırılmıştır. 
ölçme süresi . olarak, klasik yönteme göre laser 
yönteminde, 1/3 oranında tasarru-f sağlanmakta ve daha az 
sayıda personel kullanılmaktadır. Oda koşullarının mevcut 
olduğu ortamlarda laser yöntemiyle istenilen sonuç elde 
edilmesine karşın, geniş alanlarda ve açık hava 
koşullarında klasik yöntemle daha iyi sonuçlar 
alınmaktadır. 

P 602.3 DEFORMASYON İZLEME ASLARINDA ÇOK SAYIDA KALİTE 
ÖLÇÜTÜ GÖZÖNÜNE ALINARAK COK SAYIDAKİ AMAÇ FONKSİYONUNUN 
DİNAMİK OPT1M1ZASYONU 

HUAKYE T. -J1ANG Y.,  CİN 

ÖZET s De-formasyon izleme ağlarının . yalnızca en 
uygunlaştırma programı üzerinde çalışmak uygun değildir. 
Genellikle statik, tek ve objekti-f yöntemler üzerinde 
çalışılır. Bir dinamik model programının optimizasyonu bu 
bildirinin konusu seçilmiş, istenilen kalite ölçütlerinde 
bir ağın kurulması için güvenilirlik, parametrelerin 
hassasiyeti, duyarlılık ve ekonomik olma koşullarının 
dikkate alınmasının gerekliliği belirtilmiştir. 
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P  602.4  EXPOLASYONLA YERYÜZÜNDEKİ ZORLAMA  SEBEPLERİNİN 
DİNAMİK KEST1R1MÎ 

M1NGHA1 J. -GUOPİNG C. -FENGX1LAN6 J.,  CİN 

ÖZET: Bir maden alanında de-formasyona dayanıklı bina 
projelerinin hazırlanması ve bölgedeki mevcut binaların 
korunmasında, yeryüzü zorlamalarının etkileri hakkında 
e^polasyonla yapılacak bazı dinamik kestirimlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu alanların de-f ormasyon yününden 
araştırılması gerekir. Ancak de-formasyon çok karmaşıktır. 
Bir binanın yapımında doğal olarak bir basınç ve buna 
bağlı olarak da bir germe kuvveti oluşur. Bu nedenle 
expolasyon işlemi yüzey değişimlerine uygun sınırlı bir 
de-formasyon problemidir. Bu yazıda Kal İman Filtreleme ve 
Sonlu Kadameli Değişimler Teorisi kullanılarak, 
zorlamaların kestirilmesinin dinamik yöntemi yaratıcı bir 
biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. 

P  602.5   BİR  DEFORMASYON İZLEME  SİSTEMİ  1C1N  GÖZLEM 
AĞIRLIKLARININ PLANLANMASI VE DİNAMİK YAPI 

MENBAO L.,  CİN 

OZETJ Günümüzdeki jeodezi ve mühendislik Ölçmelerinin 
araştırma çalışmalarında, durağan sistemlerden dinamik 
sistemlere geçilmektedir. Gerçek zaman sisteminde veri 
girişinin en iyi uygulama yöntemi Kal İman -filtreleme 
eşitlikleridir. Bu yöntemle, bir de-formasyon izleme agı 
verilerinin işlenmesinde geniş uygulama alanı bulmakta, 
sonuçta sos konusu ağın en uygun planlamasında dinamik 
bir yöntemin olduğu ortaya çıkmaktadır. Dinamik sistemde 
Kal İman fi 1itreleme eşitliği esas alınarak, tek yönlü ve 
çok boyutlu seçeneği olan hipotezle, genel test niceliği 
va güvenilirlik teorisi gerçekleştirilebilir. Bu 
çalışmada belirtildiği gibi en uygun model, obje 
fonksiyonunun minimize edildiği çok safhalı gözlemlerin 
kalitesine, güvenilirliğine, irdeleme sonuçlarının 
doğruluk . Ölçütlerine, deformasyon ölçmelerinin 
seçeneklerine, kısaca zorlamalara bağlı olarak 
belirlenir. Modelin oluşturulmasında, dinamik yapı ile 
bir de-f ar masyan ağının planlama, dengeleme ve 
doğruluğunun kestirilmesi ve Kal İman -fi İtreleme yöntemi 
birieşt irilmiştir. 

P  602.6  MADENCİLİKTE,  MADEN  İSLETME  ALANLARINDA  YER 
HAREKETLERİNİN MODELLENDIR1LMESİNDEKİ DİNAMİK ÖZELLİKLER 

G0UP1NG C. -M1NGHA1 J.,  CİN 

ÖZET!  Doğal  olarak maden sahalarında yaygın bir şekilde 
yer  hareketleri  vardır.  Bölgedeki demiryolu  ve  maden 
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sahasındaki binaların korunması, yeraltından mineral 
çıkarılması -faaliyetleri ile tesislerin harap olmaması 
için yer hareket kanunlarının izin verdiği oranların 
belirlenmesine gerek vardır. Bu çalışmada yer hareket 
yöntemleri dikkate alınarak stokastik ve deterministik 
Özellikli hareketler derlenmiş ve yer hareket modellerine 
ait dinamik özellikli, bir yöntem geliştirilmiştir. Yer 
hareketlerinin deterministik modeli gözlemlerin 
multivaryat stokastik analizinden elde edilmiş, stokastik 
modelde ise saman serilerinin analizinden 
yararlanılmıştır. Sonuçta determinislik ve stokastik 
modelle genişletilmiş model elde edilir. Teorik olarak 
genişletilmiş model, yer hareketlerinin determinislik 
olarak belirlendiği modele göre daha uygundur. Yazının 
sonunda' bir uygulama örneği bulunmaktadır. 

P 602.8 TEKRARLI GÖZLEMLERLE YEREL AG NOKTALARINDAKİ 
DEĞİŞİMLERİN BELİRLENMESİ 

RAT1B0RSKY J.,  ÇEKOSLOVAKYA 

OZETs Dengeli koordinatların kovaryans matrisinin 
yorumlanması ve bir dengeli yerel ağın analizi ile 
orjinal bir yöntem oluşturulmuştur. Objekti-f olarak, 
kesinleşen ağın yinelemeli gözlemlerle izlenmesi 
sonucunda konum değişim vektörleri belirlenebilir. Kesin 
şeklin belirlenmesinden sonra şekilde oluşan 
düzeltmelerin -farklarından yararlanılmaktadır. Yöntem, 
manyetik eslemelerden bağımsız olarak bir made.ri alanı 
yüzeylerinde oluşturulmuş yerel ağ noktalarındaki 
hareketin değerlendirilmesinde üç yıl boyunca başarıyla 
uygulanmıştır. 

P 602.9 KABUK HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇOK OBJEKTİF 
FONKSİYONLU DİNAMİK YAPI YÖNTEMİ 

HUAXUE T. -FENSX1ANS I.,  CİN 

ÖZET: De-formasyon izleme ağlarının en uygunlaştırı İması 
konusundaki araştırmalarda, ağın kalite ölçüleri Olan 
güvenilirlik, hassasiyet düşüncesi öncelikli olarak ele 
alınmaktadır. Bu yazıda dinamik yapı ilkelerinin baz 
alındığı, birçok objekti-f -fonksiyonlu dinamik yapı 
yöntemiyle bir de-formasypn izleme ağının ikinci derece en 
uygunlaştırıİmasının nasıl yapılacağı açıklanmıştır. 
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P 603.1 KAPALI ALAN F0T06P.AMETRÎSÎNDE STEREO FOTOĞRAF 
ALIMI tCÎN YENÎ BİR YÖNTEM 

JANKAÎ M.,  CİN 

GZETs Kapalı alan fotogrametrisinde stereo fotoğraflar 
genellikle iki ayrı istasyondan yalnız bir kamera ile 
veya iki ayrı kameranın birlikte kullanılmasıyla elde 
edilir. Fakat, deformasyon izlenmesindeki gözlem sistemi 
yavaş, değişimin hızı ise çok yüksektir. Bu durumda 
birbirinden bağımsız fotoğraf kamerası ile farklı iki 
istasyonda oluşturulan kamera seti yardımıyla stereo 
■fotoğrafların alınması gerekir. Bu yazıda stereo fotoğraf 
alımı için yeni bir yöntem açıklanmakta olup, bu yöntemin 
ana özellikleri şöyledir s 

-Bir düzlem ayna yardımıyla yalnız bir kamera kullanmak. 
•-Kamera ve düzlem ayna, relatif konum belirlemeye yönelik 
gözlem sistemi  içinde düşünülür ve aynadaki  görüntüden 
yararlanarak  bütün  resimler  aynı  bir filim   üzerine 
alınmalı. 
-Yalnız bir resim alınmalı. -Filmden  bir  pozitif  
fotoğraf kopyası ve  bir  negatif 
fotoğrafla bir stereo -todel oluşturulur. 

Yöntemin uygulama olanakları olan yerlere ilişkin 
örnekler ayrıca verilmektedir. 

P 603.2  HAVA FOTOGRAMETRîSt YARDIMIYLA HACIM HESABI 
KATZARSKY I. -ANTONOV D., BULGARİSTAN 

ÖZETs Hava fotogrametri sindeki gelişmeler sonucu büyük 
uzaysal şekillerin hacimlerinin belirlenmesi yeni bir 
teknolojidir. özellikle geniş alanları kapsayan 
işlenmemiş malzemelerin, barajlarda değişen su 
hacimlerinin ve diğer benzeri nesnelerin hacimlerinin 
belirlenmesi uygulamalarında kullanılmaktadır. Bir veya 
iki ardışık zamanda uygulanacak analitik fotogrametri ile 
uzaysal şekillerin üzerindeki nokta kümelerinin 
belirlenmesi fikri bu teknolojinin esasını oluşturur ve 
hacim değişimleri bu noktalar yardımıyla yapılır. Bu 
işlemler içinde bir bilgisayar programı oluşturulabilir. 

P 603.3 SERBEST AĞ DENGELEMESİ YÖNTEMİYLE ANALİTİK 
YERSEL FOTOGRAMETR1 VE ONUN DEFORMASYON İZLENMESİNE 
UYGULANMASI 

JINKAI M.,  CİN 

öZETs Deformasyonların izlenmesinde düşünsel bir 
sistemdeki   noktaların  relatif   konumları   hakkındaki 

87 



yorumlama ana ilke olup, yerel de-formasyon araştırmasında 
yönlendirilmiş bir dik koordinat sistemine gerek yoktur. 
Böylelikle fotogrametrik yöntemle serbest ag dengelemesi 
kullanılarak problem çözülebilir. Analitik yerel 
f otogrametri ile defatmasyonların izlenmesi 
çalışmalarında koplanasite koşul eşitliğinin çözümünde 
serbest ag dengelemesinin uygulanması bu yazının 
içeriğini oluşturmuştur. Kurulan dengeleme modeli, 
analitik yersel -fotogrametri ve serbest ag dengelenmesi 
ilkelerine güredir ve seçilen herhangi bir referans 
sisteminde hesaplama yapılır» 

P 603.4 YÜKSEK DUYARLIKLI ÖLÇÜLERİN KULLANILDIĞI 
MÜHENDİSLİK YAPILARINDAKİ ANALİTİK FOTOGRAMETRININ 
MULT1VARYAT ÇÖZÜMLERİNİN ANALİZİ 

KOLEVA L.,  BULGARİSTAN 

ÖZET: İki veya daha fazla kamera istasyonundan alınacak 
birçok fotoğraf yardımıyla fotogrametrik ölçümlerin aynı 
anda analitik işlenmesiyle farklı deneysel sonuçlar elde 
edilebilir. Koplanante şartı esas alınarak bir analitik 
model oluşturulur. Böylelikle yeni bir noktanın uzay 
koordinatları ve fotoğraf dış yöneltme elemanlarının aynı 
anda hesaplanması veya iç yöneltmede kullanılan 
elemanların belirlenmesi bir mini bilgisayar programı ile 
mümkündür. 

P 603.6 RANK BOZUKLUSU İLE AĞLARIN SERBEST RELAT1F 
DENGELENMESİ 

HUAXUE T.,  CİN 

ÖZET: Son birkaç yıldır r-ank bozukluğu ile ağların 
serbest dengelenmesi yeni bir yöntem olarak gündemdedir. 
Fakat olayın değişik özellikleri vardır. Örneğin, ağdaki 
kayıklıklar ile deformasyon izleme ağlarının çekim 
merkezinde olmayan değişimler için hipotezler 
kullanılmasına rağmen ağın bütün noktalarında aynı bir 
doğrultuda -hareket olduğunda bunu açıkça belirlemek 
zordur. Rank bozuklugu-relatif dengeleme ile ağlarda yeni 
bir serbest dengeleme yapılırsa, rank bozukluğu ve 
noktalardan bağımsız limitlerle serbest ag dengelemesinin 
özü analiz edilebilir. Klasik dengeleme yönteminden 
farklı olarak dengeleme parametrelerinde nokta 
koordinatları yerine iki noktanın relatif koordinatları 
alınır. Böylelikle de herhangi iki nokta ve doğrultu 
arasındaki relatif hareket elipsleri bulunarak iki nokta 
arasındaki olası hareketler relatif alarak 
belirlenebilir. Bu yöntem serbest ag dengelemesinin 
analizinde etkili bir yol niteliğindedir. 
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P 603.7 GÖZLEMLERİN DEĞERLENMESİNDE TEKAR HESAPL 
PROBLEMİ 

WEN-BAO L.  -GE W. , C 

ÖZET: Kontrol ağlarının planlaması ve dengelendi 
arasında Önemli sayılabilecek ilişkiler- vardır. Bu alaı 
teorik gelişmelere ihtiyaç duyulmakta ve modern kont 
teorisi de noktalara ilişkin alarak yapılmaktadır. Bur 
problem, kurulan kontrol agı şekli ile gözlemle 
dengelenmesinin analiz edilmesi olduğuna güre bir 
uygunlaştırma planlaması gündeme gelmesidir. Bu nede; 
kontrol ağının yeniden hesaplanması problemine dik 
çekilerek klasik şekliyle planlama optimizas 
konusundaki bakış acıları bu yazıda ele alınmaktadır. 

P   603.5    MÜHENDİSLİK   KONTROL   AĞLARININ   DOGRUI 
DERECELER; ÜZERİNE 

FANG  S., ı 

ÜZETÎ Ağların en uygun şeklinin belirlenmesinde ken. 
uzunluklarının paylarının yeniden düzenlenmesini 
relatif ortalama hatalar ve komşu nokta arasındaki illi 
ile sağlanmaktadır. Mühendislik projelerinin doğruluğu 
denetiminde, şeklin en uygun seçilmiş, doğru: 
dereceleri uygun orjinal kontrol sonuçları ile bu1 
şartların toplanması halinde işlem kolayiaşmaktad: 
Çeşitli modellerde yapılan hesaplamalarla bu gön 
doğrulayıcı sonuçlar elde edilmiştir*. 

603.8 COSRAF1 VE HARİTA GRİD KOORDİNAT SİSTEMİNDE YAP11 
JEODEZİK AS DENGELEME KURALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

SHORT1S M.R.,  AVUSTRAI 

ÖZETs Geleneksel ölçme yöntemleri İle oluşturul 
jeodezi k ağların koordinat sistemleri birbirinden -farl 
yapıda adlar almaktadır. Genellikle de cogr< 
koordinatlar (enlem, boylam, yükseklik) veya harita gı 
koordinatları (doğu, kuzey, yükseklik) kullanıl: 
koordinatlar değişken kabul edilerek her bir as 
dengelenmesi en küçük kareler ilkesine göre yapıl: 
Kullanılan koordinat sistemine göre düzeltme denklemi! 
yazılmaktadır. Koordinatlara göre düzeltme denklemi* 
matrisine -farklı özellikli katsayıların eklenm* 
doğaldır. Gerçek ve yapay verilerle oluşturulan örnek I 
ağın aynı yaklaşım değerlere etkisi, doğruluğu 
uygunluğu arasında karşılaştırma yapılırsa sonuı 
jeodezi k ağların dengelenmesinde iki -farklı yaklaşif 
kullanıldığı görülür. 
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P  603.9  YERSEL FOTOSRAMETRININ MÜHENDİSLİK  OBJELERİNİN 
OLCME VE YORUMLAMASINDA KULLANILMASI IÇÎN YENİ BİR YÖNTEM 

TOEHEVA, R.,  BULGARİSTAN 

ÖZET: Bu çalışmada, alan Olcmeleı-i f otogrametri k 
çalışmalarda hız ve en uygunlaştırmaya yönelik olarak 
analitik ölçme ve yorumlama için bir yersel -f otogrametri k 
yöntem teklif edilmiş olup, topogra-fik Ölçmelerin esası, 
jeodezi k ve hede-f obje noktaları ile kamera istasyonları 
arasındaki eğik uzaklıkların belirlenmesi oluşturur. 
Değişimlerin izlenmesinde de noktalarındaki basit 
karakteristik kayıklıkların belirlenmesinde yol gösterici 
durumdadır. 
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7. K O M İ S Y O N  

KADASTRO VE KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ 

701.1 Taşınmazların  Tescili,   Kadastro  ve  Birbirini 
Etkilemesi, Bir Dünya Perspekti-f i. (ÎNS) 

J.L.G. HENSENN, HOLLANDA- I.P. WILIAMSON,   AVUSTRALYA 

701.2 Türkiye'de Tapu ve Kadastro Sistemi. (İNG) 
N. NAD1 ÜNAL,  TÜRKİYE 

701.3 Almanya   Federal  Cumhuriyeti'nde   Taşınmazlar 
Kadastrosu, Durum ve Gelişimi. (ALM) 

EMİL SCHENK,  ALMANYA 

701.4 İsveç'te  Sayısal  Kadastral  Endeks  Haritaları. 
(İNG) 

P.A. KARLGEREN,  İSVEÇ 

702.2 Avustralya ve Yeni Zellanda'da Sayısal  Kadastral 
Veri Bankalarının Şimdiki Durumu ve Gelecekteki Gelişimi. 
<1NG) 

W. HESSE- I.P. UIILIAMSON,  AVUSTRALYA 

702.3 Fiziksel  Planlama,   Arazi  Düzenlemesi.,   Çevre 
Korunması  ve  Doğal Kaynakların Geliştirilmesi  Yününden 
Arazi  Yönetiminin  Mükemmelleştirilmesi  îçin   Kadastro 
Sistemlerinin Kullanılması. (ÎNG) 

A. HOPPFER,  POLONYA 

702.4 Finlandiya'da   Taşınmazlar   Veri   Sisteminin 
Kurulması. 

M. PARVIANIEN,  FİNLANDİYA 

702.5 Arazi Yönetiminde Tapu Kütüğünün Bilgi Rolü. (ÎNG) 
S. IMICHOLS- J.MC. LAUGLIN,  KANADA 

702.6 Danimarka'da Kadastro Haritalarının Sayısal  Şekle 
Dönüştürülmesi. (ÎNG) 

J. HVIDESAARD- J.C. KRÜEGER,  DANİMARKA 

703.1 Yeniden  Kırsal  Düzenleme  İçin  Karşılaştırmalı 
İncelemeler. (ALM) 

R. MANGER,  ALMANYA 

703.2 Türkiye'de  Güney-Dogu  Anadolu  Projesi   (GAP). 
(ALM) 

HALİM ÇORSALI,  TÜRKİYE 
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703.3 İngiltere ve Galler'de Yeniden Kırsal Düzenlemede 
Kamu Kontrolü. (ÎNB) 

C. UIATKINS- M. WINTER,  İNGİLTERE 

703.4 Hollanda'da Arazi  Toplulaştırmasında  Bütünleşik 
Verilerin İşlenmesi. (İNG) 

C.H.J. LEMMEN,  HOLLANDA 

705.1 Arazi  Toplulaştırmasında Tarım Dışı Amaçlar  İçin 
Arazi Edinimi, Tasarrufu ve Hazır Tutulması. (ÎNG) 

J.K.B. S0NNENBER6,  HOLLANDA 

705.2 Giderek   Çolleşen  Tarımsal  Bölgelerde   Bilgi 
Sistemleri ve Arazi Toplulaştırması. (FR) 

R. BERNARD,  FRANSA 

705.3 Gelişmekte  Olan Ülkelerde  Arazi  Gelişimi  İçin 
öneriler. (ALM) 

Z. DEMİREL,  TÜRKİYE 

705.4 Galiçya'da  (İspanya) Arazi Toplulaştırması  İçin 
Bir Arazi Bilgi Sisteminin Kurulması. (İNG) 

R.K. BULLARD, İNGİLTERE-  P.J. CAVERO  İSPANYA 
-R.HOISL, ALMANYA,     -  R. LOPEZ     İSPANYA 

705.5 Polonya'da Kırsal Alan Düzenlemelerinde  Ekolojik 
Sorunlar. (ÎNG) 

W. WILKOWSKI,  POLONYA 

706.   Gelecek  Yüzyılda  Harita  Mühendisliği  öğretimi-
teknoloji ve arazi yönetiminin ayrılması. (ÎNG) 

P. MILLIAMSON,  AVUSTRALYA 

707.1 Kırsal  Alan  Düzenlemesinde  Kadastronun  Sosyo- 
Ekonomik Etkileri. 7. Komisyonun Bir Raporu. (ÎNG) 

A. HOPFER, POLONYA - IAN MILLIAMSON,  AVUSTRALYA 

707.2 Uluslararası Kadastro ve Tapu Sicili Ofisi (OICRF) 
Tarafından  İ986-1990  Periyodu İçin  Hazırlanmış  Rapor. 
(İNG) 

J.L.B. HENSSEN,  HOLLANDA 

707.3 Türkiye Kadastrosunda Gelişmeler. (ALM) 
N. YILDIZ,  TÜRKİYE 

707.4 Yeni  Güney  Galler'de   (Avustralya)   Kadastro 
Ölçmeleri. (İNG) 

J.M.. MONTEATH,  AVUSTRALYA 
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707.5 Kadastro Reformu;  Engeller, Rizikolar, 
Olanaklar. <ÎNS) 

B.L. SMITH, AVUSTRALYA 

708.1 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Tahsisle Birlikte 
Peyzaj Tasarımı. (ÎNG) 

M.P. MOOLENAAR,  HOLLANDA 

708.2 Arazi Toplulaştırması ve Rüzgar Erozyonu. (ÎNS) 
M. GOSTOVIC,  YUGOSLAVYA 

708.3 Finlandiya'da Arazi Toplulaştırmasında Bilgisayar 
Destekli Planlama. (tNG) 

A. TENKANEN,  FİNLANDİYA 

708.4 Kırsal  Yollar  Ağının  Tasarlanmasında  Taşınmaz 
Malların Yönlendirilmesinin Önemi. (ING) 

M. GOSTOVIC- A. PEIC,  YUGOSLAVYA 

708.5 Arazi Toplulaştırmasında Peyzaj Estetiği. (ALM) 
R. HOISL,  ALMANYA 

709. Hollanda'da Kadastral Arazi Bilgi Sistemi. (ING) 
P. SCHREUDER- J.L.G. HENSSEN,  HOLLANDA 

710. ABD'de  Harita Mühendisleri İçin Kadastral  Harita 
Yapımında Gelişmeler. (ING) 

H.J. ONSRUD, A.B.D. 

713.  Mâli,  Teknik  ve Nüfus Politikası Yönünden  Bölge 
Planlaması ve Arazi Gelişimi örgütlenmesi. (ALM) 

VON KARL KOLLMER,  ALMANYA 

713.3 Polonya Arazi Bilgi Sisteminde Çok Amaçlı Kadastro 
Modeli. (ING) 

S. GORAJ- A. HOPPFER- S. ZAREMBA,  POLANYA 

713.4 Madagaskar'da Kadastro ve Arazi Düzenlemesi. (FR) 
A. HOUSSEIN,  MADASASKAR 

713.5 Hayatta Kalmak için Olumlu Yönetim  yada  Yarının 
Arazileri Nasıl Yönetilmelidir. (ING) 

G.N.  WOOLEY 

702.6 Dünyada Kontrol Ağları,  Büyük ölçekli Haritalar, 
Kamu ölçmeleri,  Kadastro Arazi  Mülkiyetinin  Tescili, 
Arazi  Bilgi Sistemieri-tüm FIG ülkelerinde  Uluslararası 
Bir Araştırma. (ING) 

H.J. MATTHIAS,  İSVİÇRE 
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*"Dünya   Köyü'müzde  Parsel   özel   Verilerinin   Makul 
Bölüşümü:. Bilgi Toplumunu Daha Etkili Yapma Yolu. (ÎNG) 

JOHN O. BEHRENS,  A.B.D. 
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7. K O M İ S Y O N  

701.1 TAŞINMAZLARIN  TES61L1,   KADASTRO  VE   BİRBİRİNİ  . 
ETKİLEMESİ BİR DÜNYA PERSPEKTİFİ (İNG) 

HENNSEN, WILLIAMSON, HOLLANDA,  AVUSTRALYA 

Bu bildirideş günümüz dünyasındaki Tapu Sicili Kadastro 
ve bunların karşılıklı etkileşimini incelemek amacıyla 
hükümetin rolü ile ekonomik kalkınma ye nüfus sorununun 
tümü Öncelik verilerek tartışılmaktadır. Tartışma içinde 
kullanılan bası kavramların ne anlama geldiği 
açıklandıktan sonra, arazi kayıtlarının toplum içindeki 
önemi belirtilmektedir. Tapu Sicili, Kadastro ve Toprak 
konusu ekonomik hayata hakim ve -imtiyazlı- bir görünüme 
sahip olarak bu alandaki gelişmeler doğrultusunda daha 
iyi işlenmesi suretiyle daha etkin konuma gelebileceği 
belirtilmekte, sonuç olarak Kadastral verinin 
tutulmasında otomasyona dikkat çekilmektedir. 

701.2 TÜRKİYE'DE TAPU VE KADASTRO SİSTEMİ (İNG) 
N. ÜNALj  TÜRKİYE 

Türkiye'deki Tapu ve Kadastro çalışmalarında, Orta Avrupa 
sistemi uygulanmakta olup, Tapu hizmetlerinde yürütülen 
çal ışmalar açı ki anmaktadır., 

Kadastro -faaliyeti ile meydana getirilen modern tapu 
sicilleri yanında üretilen kadastral haritalar ve bugüne 
kadar yapılan çalışmalar açıklanmıştır, 

701.3 ALMANYA  FEDERAL   CUMHUR1YET1'NDE  TAŞINMAZLAR 
KADASTROSU DURUMU VE BELİSİMİ (ALM) 

EMİL SCHENK,  ALMANYA 

Federal Almanya'nın kadastrosu bina ve arazi üzerindeki 
vergi kayıtları çerçevesinde bir başlangıca sahip olup, 
yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen ve yüzyılımızın 
başlarına dayanan bir yapısal değişiklik, harita-kadastro 
bürolarının günlük uygulamasını etkilemiştir. Ekonomi 
dışı gereksiz veri yığılmasından kaçınmak, akıcı 
sentezler yapmak ve -farklı sektörel için olası 
•faydalanmayı! sağlamak amacıyla taşınmaz mal konusunda 
Tapu ve Kadastroya ilişkin temel verinin bir genel bilgi 
temeli olmak zorunda olduğu işin en başında anlaşıldı. Bu 
genel bilgi temeli özellikle planlama, kelimenin en geniş 
anlamı ile çevre koruması,  istatistik,  enerji temini ve 
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pis atıklar vs. için kullanılmaktadır. Bundan dolayı 
Federal Alman Cumhuriyetinde kadastro yetkilileri sahip 
oldukları bu temel verileri farklı kullanıcılara sunmak 
ve sürekli günceli emek zorundadır. Bu veriler sadece 
geleneksel kadastro verisi olmayıp, SAUSS-KRÜGER 
koordinatlar!, yeryüzü ile ilgili bilgiler, kullanım 
çeşidi, toprak kalitesi ve tahminleri (ürün kapasitesi) 
sahiplik ve tasarru-f haklarının kısıtlanması hakkında 
veri doğruluk Ölçütü ve Ölçü kaynağı olarak parsel 
koordinatlarını içerir. Bu bildiri de Federal Alman 
Cumhuriyetindeki Kadastronun son durumu anlatılırken, 
gelişmelere ve eğilimlere de değinilmekte ve kadastronun 
sürekli artan geniş kullanımının başarılmasına ' olanak 
verici otomatik sistemler üzerinde Özellikle 
durulmaktadır. 

701.4 İSVEÇ'TE SAYISAL KADASTRAL ENDEKES HARİTALARI <1NG) 
PER ANDERS KARLGREN, İSVEÇ 

Bildiride İsveç'teki Kadastral Indelo; haritaları tutmak 
için hizmete bir EDP (Electronic Data Processing) 
yerleştirme görevi ile karşılaşılmakta olduğu ve 
geleneksel çerçevede sadece yapılan talepleri bir 
kadastro inde:< haritası üzerinde karşılayacak başka 
bir sistem yaratmanın ekonomik yünden -faydalı olamıyacagı 
vurgulanmaktadır. Bu düşüncenin daha geniş bir sistem 
yapısına uyan Dir arazi bilgi sistemini yaratma gereği 
ile arazi bilgi bankası içindeki kadastral index 
haritalarının sicil kayıtlarını bütünleyici bir şekilde 
etki yapacağı anlamında olduğundan bahisle sürekli olarak 
gûncellenen tek bir- veri tabanından elde edilebilen veri 
ister büyük, isterse küçük ölçeği .içersin, hiç -fark 
etmiyecegi ve taşınmaz konusundaki verinin gereksinen 
kullanıcıların hepsi için mümkün olacağı bu nedenle 
taşınmaz üzerindeki değişikliklerin ayarlanabilen bir 
veri tabanının güncel tutmanın önemli olduğu 
belirtiİmektedir. 

702.2 AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA SAYISAL KADASTRAL 
VERİ BANKALARININ ŞİMDİKİ DURUMU VE GELECEKTEKİ GELİŞİMİ 
(İNG) 

W. HESSE/I.P. WILLIAMSON, AVUSTRALYA 

Bu bildiride Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Sayısal 
Kadastral veri tabanının şimdiki durumu gözden 
geçirilmektedir. Bazı kaynakların sonuçları ve Mr. 
Hesse'nin Mayıs 1989'da birçok devletin kadastro sistemi 
üzerinde yaptığı araştırma gezisi ve anketlerin 
sonuçlarından derlenmiştir. Seri Melbourn üniversitesinin 
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Harita ve Arazi En-f ormasyonu Bölümünde bir araştırma 
projesinin bir parçası olarak üstlenilerek çeşitli 
sayısal Kadastral Veri Tabanları incelenmiş ve birbiri 
ile karşılastırılmıstır. Değişik sistemlerin 
değerlendirilmesinden sonra geleceğe yönelik bir 
araştırma yörüngesi ve gelecekteki sayısal kadastral 
veritabanı içindeki olası değişiklikler tartışılmaktadır. 

702.3 FÎZİKSEL  PLANLAMA,   ARAZÎ   DÜZENLEMESİ,   ÇEVRE 
KORUMASI  VE  DOĞAL KAYNAKLARIN  GELİŞTİRİLMESİ  YÖNÜNDEN 
ARAZİ   YÖNETİMİNİN  MOKEMMELLEST1RİLMESİ  1C1N  KADASTRO 
SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI (İNG) 

A. HOPPER,  POLONYA 

Bu rapor; FIB'in 1986'daki Toronto Kongresi içinde çak 
Önemli olarak belirlenen konularından biri üzerindeki 
çalışmaların sentezini içine almaktadır. Temel olarak 
özel bir yasaya dayanmamasına rağmen, toprak yönetimi ve 
kadastral sistemler arasında gerçek bir ilişkinin 
varlığını i-fade etmenin mümkün olmasının özellikle 
düzenlenen ankete verilen cevaplara dayandığı 
belirtilere^: bu anket cevaplarının FIG'in 7 ne i 
komisyonunun üyeleri tarafından analiz edilmesi ve dünya 
çapında yürütülen en güncel bir araştırmanın sonucu 
olarak; uygun bir şekilde modernize edilen bir yasanın 
yardımı ve bu yasa içeriğinin zenginliği doğrultusundaki 
kadastral verinin yürütülmesi konusunda toprak yönetim 
metodlarını geliştirmenin Önemi vurgulanmaktadır,, 

702.4 FİNLANDİYA'DA TAŞINMAZLAR YERİ SİSTEMİNİN KURULMASI 
(İNG) 

M. PARVIAINEN, FİNLANDİYA 

Finlandiya Hûkümefc-f ve Yerel Yönetimler tarafından 
bilgisayar destekli çok amaçlı taşınmaz mal bilgi sistemi 
kurmak amacıyla bir ortak proje başlatıldığından söz 
edilerek bütünleşmiş ADP sistemi sayesinde toprak 
kullanım planlarını ve sahiplik verisinin kayıtları ile 
kentsel ve kırsal alan kadastro bilgilerinin elde 
edildiği belirtilmektedir. Taşınmaz mal birimlerine 
ilişkin verinin toplanarak parsel temelindeki veri 
tabanında güncellendigi, özel girişimciler hükümet VB 
yerel bir terminal kullanıcısının ülkenin her yerinden 
güncel lenmi-ş ve detayl andın İmi s veriyi elde edebildiği 
ve bu sırada sistemin ana bileşenlerinin ülkenin % 25'nin 
üzerinde kullanıldığı Özetlenerek sistemin kavramsal ve 
pratik durumları genel bir bakış açısı altında 
i ncelenmektedi r. 
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702.5 ARAZÎ YÖNETİMİNDE TAPU KÜTÜĞÜNÜN BİLGİ ROLÜ. (1NB) 
SUE NIÇHOLS AND JOHN MÇ LAUGHLIN,  KANADA 

Bu bildiri ele, arazi yönetiminin, tabii kaynakların 
idaresinde de Önemli old-uğu, toprak kullanım politikaları 
ve planların kendi içinde yönetildiği idari bir çerçeve 
sağladığı belirtilerek, arazi yönetiminin amaçları 
incelenmekte ve bu koşullar altında arazi kayıtlarının 
rolü özel olarak yeniden ele alınmaktadır. Modern arazi 
kayıt sistemlerinin oynayabileceği potansiyel: rol 'viie 
a.ra;Z>i:.v:V./yönetimi.'.; içinde, ..■; ..bilgi . k̂üllant.ffii.'rî n . :.yi:Ç)rtf2nii[,r-
v u r ğ u l a n m a k t a d ı r .  : - ' ■  ■ ■ . ■  . . ' ■ ■ ^ ■ ' r  >  ' ' " ■ : ■ - .  : l :  y ' <  " ' ■ ' ■ . -  : : : ' f  ' ^ ' :  ^ ' ' ' ' f ' ^ V Â ^ ' ^ r  V ' : : W l v . ' W 

702.6 DANİMARKA'DA KADASTRO HARİTALARININ SAYISAL  SEKLE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (INS.) 

JONNA HVIDEGAARD-JOHN C. KRÜEGER,  DANİMARKA 

Bu bildiride, Danimarka kadastro haritalarını yenilemek 
ve onları sayısal -forma dönüştürmek için bir proje 
başlatıİpi gına değinilerek bu haritaların 200 yıl kadar 
eski olması nedeni ile sorunlardan bazılarına işaret 
edilmektedir* Yaşayan :: haritalar ve : yeniden 
koordinat! andıra, lan referans nöktalşrı ye güncelleme, 
1/4(800 :6îjçegindeki ölçmeler içinde, prto-fotö tekniğinin 
<-fotoQraf haritalar)^ yenilemede bir araç olarak 
kullanıldığı-, referans afinin yenilenmesi ve 
ortöfotoların üretilmesi için Özel fotogrametri firmaları 
ve Özel se'ktOr olarak çalışan Harita mühendislerinin 
işbirliği içersinde başarıyla nasıl yapıldığı 
a çık1 an makta olup, arazi kon t ro1ünd en, s Dnuç ve 
prosedürlere kadar yapılan işlemler tartışılmaktadır. 
Varolan haritaların sayısal biçime dönüşümünde bir 
CAD/CAM sistemi kullanıldığı belirtilerek Arazi Bilgi 
Sistemi içindeki Kadastro haritalarının rolüne 
değinilmektedir. 

703.1 YENİDEN KIRSAL DÜZENLEME 1C1N KARŞILAŞTIRILMALI 
İNCELEMELER (ALM) 

R. MANGER,  BATI ALMANYA 

Bu bildiride, birçok ülkeden alınan anketten yararlandığı 
belirtilerek, çok farklı şekiller altında götürülen 
kırsal kalkınma hedefleri ve bunun anlamı 
açıklanmaktadır. Yasadaki değişim sosyo-poli tik ve kırsal 
kalkınmayla ilişkili bu problemlerin çözüm yoğunluğunun 
artması, prosedürlerin yürütülmesi ve bütçesinin 
yapılması, Harita-Mühendislerinin kırsal kalkınmaya Özel 
katkıları ve teknik ekipmandan yararlanma gibi konulara 
değinilmektedir. 
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Bildirinin sonucunda yazar ülke gruplarına göre ayarlanan 
kalkınma eğilimlerini belirtmektedir. Birçok Avrupa 
ülkesi içinde modern bir kırsal kalkınma düzeninin iyi 
kurulmuş olduğunu i-Fade etmektedir. Yazara göre, bu 
ülkelerde kırsal kalkınma, hızla gelişen sosyo-poli tik ve 
ekonomik koşullara göre sabit olarak ayarlanmak 
zorundadır. Diğer ülkeler içinde bu problemlerin uygun 
çözüm yolları üzerinde öneri verme gereğinin 
kanıtlanabileceği, gereken yasal ve mali temelin açıkça 
ortaya konması gerektiğini, organizasyon ve teknik 
ekipten -faydalanmanın ise bütün durumlara adapte edilmek 
zorunda kalabileceği açıklanmaktadır. Yazar, çalışmanın 
duruma sadece bir genel -fikir ve kırsal kalkınma 
eğilimleri sağlamasına imkân tanımak amacıyla, makalenin 
daha -fazla detay vermekten uzak olduğu ve detayların daha 
■fazla çalışmanın konusu olabileceği belirtmektedir. 

703.2 TÜRKİYE'DE GÜNEY-DOGU ANADOLU PROJESİ (GAP). (ALM) 
HALİM ÇORBALI,  TÜRKİYE 

Güneydoğu Anadolu Projesi (SAP), ülkenin sosyo-ekonomik 
kalkınması ve bölgelerarası eşitsizliklerin düzeltilmesi 
amacıyla oluşturulmuştur. Fırat ve Dicle nehirleri 
üzerinde 17 hidroelektrik santral, 21 baraj yapılacaktır, 
GAP esas olarak sulama ve hidroelektrik amaçlı 13 
projeden meydana gelmiştir. Proje tamamlandığında 1.7 
milyon hektar alan sulanacak ve yılda 25 milyar Kwh 
enerji elde edilecektir. 

703.3 İNGİLTERE VE GALLER'DE YENİDEN KIRSAL  DÜZENLEMEDE 
KAMU KONTROLÜ. (İNG) 

CHARLES WATK1NS AND MİCHAEL W1NTER,  İNGİLTERE 

Bu makale, çevresel sorunların üstesinden gelmek amacıyla 
İngiltere'de Galler'de ormancılık ve tarım -düzeni 
konusunda tasarlanan hükümet politikalarının durumunu 
incelemektedir. 

703.4 HOLLANDA'DA  ARAZİ  TOPLULAŞTIRMASINDA  BÜTÜNLEŞİK 
VERİLERİN İSLENMESİ. (1NB) 

C.H.J. LEMMEN,  HOLLANDA 

Bu makale, Hollanda'da arazi toplulaştırması içinde 
geometrik veri işleme ve idaresi için yeni bir sistemi 
gözden geçirmekte olup, veri bCıtunlenmiş bir- veri tabanı 
içinde yapıldığı belirtilmekte, geometrik veri işleminde 
Finlandiya coğrafi bilgi sistemi kullanıldığa, yönetimsel 
verinin işlenmesi için bir veri tabanı yönetim ile bağlı 
bir gerçek zaman/"on-line" yapısına sahip olduğu 
açıklanmaktadır. 
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705.1 ARAZI TOPLULAŞTIRMASINDA TARIM DIŞI  AMAÇLAR  1C1N 
ARAZÎ EDİNİMİ, TASARRUFU VE HAÎZ TUTULMASI. UNG) 

J.K.B. SONNENBERG,  HOLLANDA 

Kırsal alanlarda tarım dışı amaçların daha Önemli olduğu 
savunularak arazi toplulaştırmasının bu amaçlara daha 
yardımcı hale getirilmesi konusu vurgulanmakta; böylece 
bu amaçları gerçekleştirmek için yeterli arazi 
temimininin arazi toplulaştırması içinde gerekli bir 
Ölçüt olacağı, bazı Avrupa ülkelerinde tarım dışı amaçlar 
için arazi tahsisinde tasarruf ve kazanılmasında 
kullanılan yöntemler arasındaki -farkın oldukça az olduğu 
belirtilmekte olup, arazi toplulaştırmasında uygulanan bu 
yöntemler gözden geçirilmektedir. 

705.2 GİDEREK   CÖLLEŞEN  TARIMSAL   BÖLGELERDE   BİLGİ 
SİSTEMLERİ VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI. (FR) 

R. BERNARD,  FRANSA 

Fransa'daki bazı kırsal alanların oldukça -farklı değişim 
altında olması nedeniyle, tarımın ana -faaliyet olmayacağı 
belir ti 1 me k t edi r. 

Toprağın kullanımında yeni seçimlerin yapılması gerektiği 
savunulmaktadır. Maliklerin koşulu, toprağın pozisyonu ve 
kalitesine göre seçim yapmanın gerekli olduğu 
belirtilerek arazi toplulaştırmasının bu probleme nasıl 
bir- cevap getireceği, nasıl bir bi lgisayarlaştırı İmiş 
yönetim ve nasıl bir hazırlayacı arazi envanteri alacağı g 
ö s t eri 1 m ek t e d i r1. 

705.3 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KIRSAL ALAN  GELİŞMESİNE 
İLİŞKİN ÖNERİLER. (ALM) 

Z. DEMİREL,  TÜRKİYE 

Kırsal alan gelişmesi önlemlerinin gerçekleştirilmesi 
için yasal ve teknik temeller, insan gücü ve malzeme ile 
yönetimlerin örgütlenmesi gerekmektedir» Bildiri bu beş 
elamanı ele almakta ve gelişmekte olan ülkelerde 
beklentiler, mevcut durum ve olanaklar açısından bunların 
ne gibi ilişkiler içinde bulunduğunu gösteren bir 
yöntemi açıklamaktadır. 
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705.4 GALİÇYA'DA (İSPANYA) ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 1C1N BİR 
ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI. (İNG) 

PEDRO J. CAVERO, İSPANYA -  ROBERTO LOPEZ, İSPANYA 

Federal Alman Cumhuriyeti'nde, Bonn'da Tarım ve Orman 
Federal Bakanlığının konukları olarak 'Eurpohiche 
Fachtagung Flurbereiningung' bir konferansa katılmak 
amacıyla belirli bir sayıda uzman 1983 Nisan ayı içinde 
davet edildi. Konferans Frederberg'de tutuldu ve belirli 
sayıda Avrupa ülkesi içinde uygulanan Araş i 
toplulaştırmasının yapısı tartışıldı. 

Frederberg Konferansında yazarlardan ikisi, Bullard ve 
Hoisl, ortak bir araştırma projesi (İngiliz, Alman) nin 
imkânlarını geniş bir çerçeve içinde tartıştılar. Aynı 
samanda Avrupa Ekonomik Topluluğunun mali destek 
olasılığı bulunduğundan topluluktan katılan bir 
temsilcinin verdiği öneriler üzerinde de tartışma 
yapıldı. Bu tartışma sonucu olarak daha az gelişmiş diğer 
bir. üye Avrupa ülkelerinden bir üçüncü ortağın katılması 
idi . 

FIB Sempozyumunun 2. Komisyonu (Eğitim), 1988 Ekiminde 
Madrid'te "ölçmecilerin Üniversite Eğitimi" konusunda 
toplantı ya-ptı ve yukarıda adı geçen iki. yazar 
toplantıda, İspanyol meslektaşlarla iş birliği 
imkânlarını tartıştı. Bu tartışma son olarak, İspanya'da 
Gaiiçya ili içinde yürütülecek bir ortak proje (İngiliz, 
Alman, İspanyol) için bir anlaşma yapılmasını sağladı. 
Madrid'te FIG Sempozyumundan beri, Münih'teki toplantılar 
gibi Galiçya'da belirli bir.mevkiye bir gezi düzenlendi. 
Bu faaliyetler Sayesinde bir teklif hazırlanması 
sağlanmış oldu. 

Bu bildiride gelecek için tasarlanan faaliyetler-, amaç ve 
hedeflerin ana hatları ile açıklanmaktadır. 

705.5  POLONYA'DA  KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERİNDE  EKOLOJİK 
SORUNLAR. (İNG) 

WOJCIECH WILKOWSKI,  POLONYA 

Polonya'daki çevre kirlenmesinin belirli bir seviyeye 
ulaştığından bahsedilerek ekolojik problemlerin kırsal 
alan gelişmesine ilişkin problemlerle birlikte, 
genellenerek dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır. 
Bu bildiri, ormanlaştırı1miş olanlarla kırsal alanların 
akılcı kullanımı programına ihtimam gösterilmesini 
amaçlayan ve arazinin yönetimi gereksinmesi için çevre 
kirlenmesinin dikkate alınmasını içeren bir deneyi 
sunmaktadır. 
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706. GELECEK YÜZYILDA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖGRET1M1-
TEKNOLOJİ VE ARAZİ YÖNETİMİNİN AYRILMASI. (1NB) 

IftN P. UIILLIAM50N,  AVUSTRALYA 

Harita-Kadastro Mühendislerinin eğitiminde yeryüzü ile 
onların her saman yakın bir ilişkisi olmakla birlikte 
harita mühendislerinin eğitim konusunda birçok ülke de 
ölçme teknolojisi, bilimi ve araziye ilişkin konularla 
arazi yönetiminde yer alan etkileri arasında bir ikilemin 
mevcut olduğu belirtilerek Avustralya Melbourne 
üniversitesinin toprak enformasyonu ve haritacılık 
bölümünde bu konunun nasıl belirlendiği incelenmektedir. 

707.1 KIRSAL  ALAN  DÜZENLEMESİNDE  KADASTRONUN  SOSYO 
EKONOMİK ETKİLERİ - 7. KOMİSYONUN BİR RAPORU. (İNG) 

ANDRZEJ HOPFER, POLONYA  - I AN UIILLIAMSON, AVUSTRALYA 

Kırsal alan gelişmesi ve kadastronun sosyo-ekonomik 
etkinliklerini incelemek amacıyla 1986, Toronto, FIG. 
Kongresinde 7. Komisyon bir çalışma grubu oluşturmuştur. 
19S9'da İstanbul'daki yıllık komisyon toplantısında bu 
çalışma grubunca hasırlanan bir geçici raporun sonucu 
alarak; kanunun incelenmesi çerçevesinde FIG 7. 
Komisyonunun tavsiyeleri ve bir anket sonucunda elde 
edilen bulgular bu bildirinin içeriğinin oluşturmaktadır. 

702.2 ULUSLARARASI KADASTRO VE TAPU SİCİLİ OFİSİ  (OICRF) 
- 1986-1990 PERİYODU İÇİN HAZIRLANMIŞ RAPOR. (İNG) 

J.L.6. HENSSEN,  HOLLANDA 

"OICRF", üç ana sorumluluğuna ilişkin faaliyetlerinin bir 
raporunu sunmaktadır. 

1. Tapu ve Kadastro ile i l g i l i  dokümantasyon materyalini 
toplamak, incelemek, sistematik olarak tutmak, 

2. Bu   materyalin kıyaslamalı incelenmesini  yapmak  vs 
yayınlamak. 

3. Bütün  i l g i l i  kuruluş ve kişilere,  Tapu ve  Kadastro 
meseleleri, üzerinde tavsiyelerde  bulunmak ve  b i l g i  
vermek. 

707.3 TÜRKİYE KADASTROSUNDA GELİŞMELER. (ALM) 
NAZMİ YILDIZ,  TÜRKİYE 

Türkiye'de taşınmaz mülkiyetinin belirlenmesi 
vergilendirme amacıyla ve ölçme yapılmadan 16. yüzyılda 
başlanmıştır. İlk kadastro kanunu 1912'de çıkarılmıştır. 
Kentlerde sürekli kadastro çalışmaları 1934'te başlamış, 
kırsal alandaki ölçmelere fotogrametrik alarak 1955'te 
geçilmiştir. 
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Kentsel ve kırsal alan için yeknasak bir kadastro kanunu 
ancak 19S7'de yürürlüğe girmiştir. Bildiri Osmanlılar 
dönemindeki toprak mülkiyetinin gelişmesi ve Türkiye'deki 
kadastro ölçmelerini açıklamaktadır. Bu arada günümüzdeki 
ve gelecekteki durum ele alınmaktadır. 

707.4 YENt   GÜNEY  GALLER'DE   (AVUSTRALYA)   KADASTRO 
ÖLÇMELERİ. (ING) 

J.M. MONTEATH 

Avustralya (Yeni Güney Galler) deki Kadastral ölçme 
uygulaması ve sanat sisteminin gelişmesinin kısaca gözden 
geçiri 1 inektedir. 

707.5 KADASTRO REFORMU:  ENGELLER,  RİZİKOLAR, OLANAKLAR. 
(ING) 

G.L. SMITH,  AVUSTRALYA 

Bu bildiride gelenek, tutucu yaklaşım, değişme;: 
uygulamalar, dış kantrcl ve yasal olumsuzluklar gibi 
kadastral reforma karşı birtakım engeller 
tanımlanmaktadır. Eğer bir reform ortaya konulamıyorsa, 
yeni teknolojinin etkili kullanımında bir yetersiz; 
uygulama-yetersizligi ve yetersiz bil- kadastronun uzun 
dönem risklerinin olacağı savunulmaktadır. 

Arazi bilgi sistemleri ve; yeni teknoloji, kadastro 
İdaresi ve prosedürlerinde gelişmeler, yasa değişikliği 
ve organizasyon gelişmesi potansiyel reformun alanı 
içinde yer almakta olduğundan bahisle Avustralya, Yeni 
Zelanda ve Kanada'daki gelişmeler açısından hukuki 
kadastrolara daha rahat uygulanabileceği belirtilmekte 
mesleki varoluşun tamamiyle yeni teknoloji ve 
tekniklerden faydalanan modern, etkili bir kadastroyu 
geliştirme olduğu vurgulanmaktadır. Başarılı bir reform 
için anahtar noktalar tasarlanmış olup, geliştirici 
fırsatlar  tamamlanmaktadır. 

708.1 ARAZÎ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE TAHSİSLE BİRLİKTE 
PEYZAJ TASARIMI. (İNG) 

M.P. MOOLENAAR,  HOLLANDA 

Avrupa ve Hollanda'da küçük ölçekli peyzajlar olarak 
adlandırılan bir gelecek tartışılmakta olup, Wageringen 
Üniversitesinden sağlanan yardımla çifçilerin geliri 
üzerinde peyzajın farklı ölçeklerindeki etkilerinin ve 
incelemesi amacıyla Arazi Toplulaştırma Müdürlüğü, Kamu 
Kayıtları-Kadastro Ajansı ve Ulusal Fiziki Planlama 
Ajansı tarafından başlatılan bir ortak projeden 
bahsedilmektedir. 
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Fiziki Planlama Ajansı tarafından kaçak Ölçekli, PRESENT 
adında böyle bir alan içinde şimdiki durumun bir modelini 
veren bir peyzaja ilaveten sırasıyla PARCEL (Model 1), 
LÜT (Model 2)'ye INFRA (Model 3) adında bu peyzajın 
ölçeği içinde değişim gösterebilen gelecek durumun uç 
alternati-f durumu tasarlanmaktadır. 

Wageningen Üniversitesi, parsellerin ve çiftçilik 
yapılarının mevki sini tayin ederek ve gelecek için olduğu 
gibi bugünkü çiftlik sistemlerinin de tanımı yapmıştır. 
Bugünkü çiftlik sistemlerinin her birinin çiftlik 
sayısından gelecekteki çiftlik sistemindeki çiftliklerin 
sayısına kadar olacak değişiklikler bir ortak 
değerlendirme ile belirlenmiştir. Bundan sonra kadastro, 
PRESENT Peyzajı içinde yer alacak geleceğin parsellerin 
konumunu belirterek FUTURE (Model 0)'u şekillendirdi, 
geleceğin çiftliklerini yeniden yerleştirdiği ve PARCEL 
LOT ve INFRA modelleri içindeki yeni parselleri 
tasarladı. 

Wageningen Üniversitesi tarafından yapı-H-an hesaplamalar 
sonucunda, sırasıyla uygulanan yer değişim döngüsü ile 
peyzaj ölçeği artarken, yeniden yerleştirme olgusunun 
çiftlik gelirini % 6-8 artırabi1 digi belirtilmektedir. 

708.2 ARAZÎ TOPLULAŞTIRMASI VE RÜZSAR EROZYONU. (ÎNG) 
MARKO GOSTOVIC,  YUGOSLAVYA 

Bu bildiride arazi toplulaştırmasına konu olan hemen 
hemen her alanın rüzgar erozyonu ile az veya çok 
tehlikeli duruma girdiği, arazi toplulaştırmasının 
çevrenin duyarlı elemanlarını etkilediği vs sonuç olarak 
yaşayan dengeyi rahatsız edebildiğine değinilerek arazi 
toplulaştırması sırasında rüzgar erozyonun riskinin 
belirlemesi ve sğer gerekli ise uygun koruyucu ölçütlerin 
düzenlenmesi gerektiği savunulmaktadır. Bu ölçütlerin 
teknik ya da tarımsal olabileceği belirtilerek riskin 
büyük olması halinde arazi toplulaştırmasının bileşeni 
olan unsurların ve teknik Ölçütlerin gözeti1ecegi 
vurgulanmaktadır» 

708.3 FİNLANDİYA'DA ARAZÎ TOPLULAŞTIRMASINDA  BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ PLANLAMA. (1N6) 

AULIS TENKANEN,  FİNLANDİYA 

Bu bildiri, iskan için bilgisayar kullanımını ve kırsal 
a l a n  t o p l u l a ş t ı r m a s ı  i ç i n d e k i  p a r s e l l e r i n  
detaylandırıİmiş tasarımını açıklamaktadır. Ulusal ölçme 
yönetimince     geliştirilen    bir    program     paketi 
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kullanıldığından bahisle uygulanan yeni tekniklerin 
sonuçları tartışılmaktadır. Bahsedilen program paketi şu 
bileşenlerden oluşmaktadır. 

Arazi toplulaştırmasına yönelik SIS uygulaması. 
Ormanlaşmış  ve ekilebilir arazilerin  yerleştirilmesi 
için temel modelleri ve üretilen iki model. 
Matematik  -formüllerinin geniş uygulamalarını  en  iyi 
şekilde sağlayan bir bileşen. 
özel  dokümanları üretmek amacıyla çeşitli  programlar 
seti . 

708.4 KIRSAL  YOLLAR  ASININ  TASARLANMASINDA  TAŞINMAZ 
MALLARIN YÖNLENDİRİLMESİNİN ÖNEMI. <ING) 

M. GOSTOVIC,  YUGOSLAVYA 

Yazar, parsellerin kuzey-güney doğrultusunda 
yönlendirilmesinin ürünleri % 5-10 arasında 
arttırıldığının iyi bilindiği belirterek bir hipotez 
koymuş bulunmaktadır. Parsellerin en uzun kenarının 
yönünde esen rüzgarların ürün verimini etkilediğinden 
bahisle kı.rsal yol tasarımı için araştırma sonuçları ve 
onların Onsmi açıklanmaktadır. 

708.5 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA PEYZAJ ESTETİĞİ. (ALM) 
R. HOISL,  B. ALMANYA 

Modern tarım maki nal arinin kullanımı ve çiftçiliğin 
yoğunlaşması kısa zaman içinde peyzajın köklü değişimine 
sebep olmuştur. Peyzajın basitleşmesi bu değişikliklere 
işaret eder, böylece çevresel biçimlenme problemleri 
arazi toplulaştırması Ölçütleri içinde belirli bir önem 
kazanmıştır. Planlama safhasında zaten geliştirilebilen 
arazi toplulaştırmasının estetik etkileriyle bir tekamül 
şemasını geliştirmek için görev vermiş bulunan Bavyera 
Tarım Bakanlığı eğer gerekli ise planlama İslahına izin 
verir. Arazi Toplulaştırma Ölçütlerinin getirdiği etki 
yoğunluğundan ve peyzajın varolan estetik potansiyelinden 
aktarılabilen estetik kazarı ve kayıplar, değerlendirme 
prensipleri bu fikre dayanır. 

709. HOLLANDA'DA KADASTRAL ARAZİ B1LB1 SİSTEMİ. (İNG) 
F. SCHEREUDER, J.L.G. HENNSEN,  HOLLANDA 

Bu bildiride Kamu Kayıtları ve Kadastro Ajansı ana 
hatlarıyla tanıtılmaktadır. Sistemin içeriğinin ne olduğu 
ve bilgiyi kimin kullandığı doğrultusunda bu ajanla 
ilgili  birçok veri sunulurken onun görevlerine de işaret 
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edilmektedir. Gelecek yıllarda ümit edilebilen yeni 
g e l i ş m e l e r  v e  e k  a l a r a k  s i s t e m i n  o t o m a s y o n u  
acı ki anmaktadır. 

710 A.B.D.'NDE HARİTA MÜHENDİSLERİ ÎÇÎN KADASTRAL HARİTA 
YAPİMİNDA GELİŞMELER. (ÎNG) 

H.J. ONSRUD,  A.B.D. 

Bu bildiri Birleşik Amerika'daki toprak kullanımı 
hakkında sosyal politik izah ederek mahalli idare 
kadastro haritalarının güncel statüsünü özetler. 

Birleşik Amerika'da haritacılık ölçmecilerinin, kadastro 
h ar i t alarmın içinde ol mas ı için b i r y a k laşim 
sunulmaktadır. 

713.3 POLONYA ARAZİ BİLGİ SİSTEMİNDE ÇOK AMAÇLI KADASTRO 
MODELİ. (ÎNS) 

S. GORAJ, A. HOPFER, S. ZAREMBA,   POLONYA 

Polonyalı uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından inceden 
inceye işlenmiş bir arazi bilgi sistemi modeli üzerine 
dayanan idari ve teknik çalışmaları sistemin hareket 
elemanı için derece derece koymak amacıyla başlatılmış 
bulunma k tadır. 

LİS'ın en önemli parçalarından birisi olarak -farzedilen 
çok amaçlı kadastro bu çalışmada en yüksek önceliği 
sahiptir. Arazi kadastrosunun yapı kadastrosunun ve su 
yolu kadastrosunun anahatları oluşturulur. Çok amaçlı 
kadastro aşağıdaki faaliyetleri belirler. 

Tam  LIS  ve çok amaçlı kadastronun  standartları  ve 
normları tek biçimlidir. 
Su  yolu,  bina ve araziye ilişkin geometrik  tipteki 
kadastrol verinin toplanması ve daha ileri adım atmak 
için modern metod organızasanu. 
Varolan arazi kadastrosunun gelişmesi. 
Yeni yönetmelik koyma hazırlığı,, 
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8. K O M İ S Y O N  

KENTSEL ALAN SİSTEMLERİ: 
ŞEHİR  VE  BOLBE  PLANLAMASI 

801.1 Çevre    Etkilenmesinin    İncelenmesi   ve    İmar 
Planlaması. (ALM) 

M.BUTTER,  ALMANYA 

801.2 Yerel  Planlama  Sürecinde  Çevre   Etkilenmesinin 
İncelenmesi Yönetimi üzerine. (ÎNG) 

MORTEN EDVARDSEN,  NORVEÇ 

801.3 Planlama önlemlerinin Etkileri ve Hasırlanan Çevre 
Politikası,   Ekonomik   ve  Sosyal  Özellikler   Dikkate 
Alınarak Hazırlanan Planların İncelenmesi. (ALM) 

H. LUFT,  ALMANYA 

803.1 Finlandiya'da imar Alanlarının Yeterliliği. (ING) 
KARİ I.LEVANINEN,   FİNLANDİYA 

803.3 Mekan Planlamasının Gerçekleştirilmesi. (ÎIMG) 
STIG ENEMARK,  DANİMARKA 

805.1 Uzun  Süreli  Planlama  ve  Kısa  Süreli  İstekler 
Arasındaki  Anlaşmazlıklar:  Nottinghamshire  (İngiltere) 
örneği,.  (ÎNG) 

N. GUILLOU - R.SMITH,  İNGİLTERE 

805.2 Yeni  Güney  Gali er'de  (Avustralya)  Politik  Bir 
Deneyim. (ÎNS) 

P.STEELE,  AVUSTURALYA 

805.3 CAD ve İlişkisel Bir Veri Bankası Yardımıyla Viyana 
Şenel   Hastanesi  İçin  Dış  Tesisler  Bilgi  Sisteminin 
Kurulması. (ALM) 

ANGST,  AVUSTURYA 

806.1  otomatik  Ver-i  İşlem: na Dayalı  Bir  Çevre  Bilgi 
Sisteminin Kurulmasında Haritacılığın Katkısı. (ALM») 

H.J. SANDMftNN,  ALMANYA 

807.1  Yasal  Nazım  Planlama  ve  Taşınmazlar  Pazarı 
Kaçınılmayan Bir Anlaşmazlık Mı? 

PEKKA V.VIRTANEN,  FİNLANDİYA 

808.1 Arazi ve Çevre Arasında Harita Möhendisi. (FR. ) 
R. GUARNASCHELLI,  İTALYA 
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808.2 Şehir  ve Bölge Planlanmasında Mesleki  Pro-fil  ve 
Rolü. (İNG) 

TIMO LINKOLA,  FİNLANDİYA 

808.3 Şehir  ve  Bölge  Planlamasında  (İngiliz)  Harita 
Mühendislerinin Mesleki Profili ve Rolü. (İNG) 

H. GILBERT,  İNGİLTERE 

809.1 Macaristan'da Dış Alanlardaki İskan Arazilerinin 
Kullanım Değişiklikleri Konusunun Planlama Sonuçları. 
(İNG) 

ILDIKO BEDE  - PETER  FARAGO  - E. HONA,  MACARİSTAN 

P 801.1 İnsanların Genel Mekanlara Gereksinimi Vardır. 
(İNG) 

KLAS ERNALD BORGES,  İSVEÇ 

P 801.2 Yer İnformatigi; Temel Kavramlar, Tasarım 
Spesi-f i kasyonları ve Kullanım Koşulları. (ÎNG) 

STIG C. HOLMBERG,  İSVEÇ 

P 801.3 Kent İmar Sürecinde Bilgi Sistemleri: Belgrad 
Deneyimi. (FR.) 

V.RAICKOVIC,  YUGOSLAVYA 

108 



KENTSEL ALAN SİSTEMLERİ: 
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI 

801.1 ÇEVRE ETKİLENMESİNİN İNCELENMESİ VE İMAR PLANLAMASI 
(ALM) 

M.BUTTER,  ALMANYA 

Çevre gerçeği, insanların Önlemlerini, öncelikle çevre 
korumasına ilişkin ilkelerle birleştirmeyi gözden 
geçirmeyi zorlamaktadır. EG- talimatnamesi B5/337 ile 
çevre Önlemi, ortak sınırlar ötesi bir gOrev olarak 
belirlenmiştir. Araç olarak bir çevre etkilenmesinin 
incelenmesine hizmet etmelidir. Bu çerçevede Almanya 
Federal Cumhuriyeti'nde yerel imar planlamasının çevre 
koruyucu düzenlemesi ilgi çekicidir. 

801 ..2 Yerel Planlama Sürecinde Etkilenmesinin 
İncelenmesi Yöntemi üzerine. (İNG) 

MORTEN EDVARDSEN,   NORVEÇ 

Çevre değişiklikleri ya doğal olarak ortaya çıkar ya da 
insanlar tarafından oluşturulur. Geniş çaplı insan 
projeleri çoğunlukla planlı olur. Bu projelerin sonuçları 
ise her zaman önceden görülemez ya da planlanamaz. 

Yapı projelerinde ya da hede-flerinde çevre rizikolarının 
bir değerlendirmesi herhangi bir şekilde sık sık planlama 
süreci içindedir. Birkaç ülkede ise çevre etkilenmesinin 
incelenmesi planlama sürecinin yasal olarak 
düzenlenmiş bir bölümüdür. Norveç'te çevre etkilenmesinin 
incelenmesi birkaç planlama kurumunca sürdürülmektedir» 
Fakat, bu analizlerin politik kararlara etkisi her zaman 
net. değildir. 

Yaklaşık 1990 ortasından beri tüm büyükçe projelerdeki 
çevre etkilenmesinin incelenmesi çalışmaları yasal olarak 
yürürlüğe konmuştur. Aynı zamanda hükümet ayrıntılı bir 
programı uygulamaya koymuştur. Çevre politikasına ilişkin 
kararları yerel düzeye iletmek için bu programa 87 yerel 
yönetim katılmıştır. Bildiride Norveç'teki duruma göre 
geniş ölçüde bir teknik kontrol yönteminin tipik bir 
politik sürece uyumu ile ilgili metodolojik zorluklar 
açı ki anmaktadır. 

801.3 PLANLAMA ÖNLEMLERİNİN ETKİLERİ VE HAZIRLANAN 
PLANLARIN ÇEVRE POLİTİKASI, EKONOMİK VE SOSYAL ÖZELLİKLER 
DİKKATE ALINARAK İNCELENMESİ. (ALM) 

H.LUFT,  ALMANYA 

FIB'in e.komisyonu 1988'deki hazırlayıcı oturumunda 8/2-
1986-c  kararı  için  bir  komisyon  raporu   düzenlemeyi 
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kararlaştırmış, bu amaçla 8. komisyon delegeleri ile bir 
anket yapılmıştır. Katılımın az almasına rağmen anket 
sonucu alarak, raporda planlama sistemi, planlama 
içerikleri, planlama Önlemlerinin kontrolü ve uygulanması 
ile ilgili  özetleyici bilgiler yer almaktadır. 

803.1 FİNLANDİYA'DA İMAR ALANLARININ YETERLİLİĞİ. (İNG) 
KARI I. LEVAINEN,  FİNLANDİYA 

San yıllarda özellikle Fin şehirleri için imar arazi 
gereksinimini karşılayabilmek giderek Önem kazanmıştır. 
Bildiri, Fin şehirlerindeki durumu tartışmaktadır. 
Kuramsal olarak, 200000 konut için planlanmış, yapışız 
arazi bulmak olanaklıdır. Gelecek 5 yıl için imar 
edilebilir arsa istemi sahipleri sunum için en büyük 
problemi oluşturur. Toprak -fiyatları çok hızlı 
yükseldiğinden taşınmaz malikleri, arazilerini satmak ya 
da üzerinde yapı yapılması ile ilgilenmemektedirler» 
Ortalama olarak 3 ya da 4 yi 1 için yeterli imar arazisi 
vardır. Helsinki kenti için ancak 2 yıllık gereksinimi 
karşılayan yapı alanı mevcuttur. Giderek daha -fazla arazi 
imar planlaması içine alınırken yakın gelecekte yedek 
topraklar azalacaktır. Halen imar alanlarının 
yeterliliğin tahimini için bir yOntem geliştirilmektedir. 

803.3 MEKAN PLANLAMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. <1NG) 
STIG ENEMARK,  DANİMARKA 

Politikayı ve uygulamayı birleştiren bir planlama süreci 
nasıl geliştirilir? Bu sorunun birçok ülkede büyük anemi 
olduğu anlaşılıyor. 

Bildiride, Danimarka'deki planlama vergi sistemi 
açıklanmakta ve toplumsal gelişme için ilgi alanı içine 
alınmaktadır. Üç uygulama aracı belirlenmekte ve 
incelenmektedir: Yasal, politik ve ekonomik araçlar. 
Vergi sistemi değerlendirilmekte ve 15 yıllık deneyime 
dayanarak yeterli derecede gözlemlenmektedir. Fakat, 
sistem esas itibariyle sınırlıdır. Bundan dolayı 
planlama politikasının henüz yeterli olmadığı 
sOylenebilir; çünkü, hedefler Önce Özel kişilerce 
gerçekleştiriİmektedirler. 

Sonuçta belirtmek gerekir ki, uygulama sürecinin 
iyileştirilmesi artan uzmanlık hünerine bağlıdır. Bu, 
Özellikle bu üç uygulama yolu için eşgüdümlü bir araç: 
olarak mekan planlamasının gelişmesi amacıyla geçerlidir,, 
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805.1 UZUN  SÜRELİ  PLANLAMA  VE  KISA  SÜRELİ  İSTEKLER 
ARASINDAKİ  ANLAŞMAZLIKLAR:  NOTTINGIHAMSHIRE  (İNGİLTERE 
ÖRNEĞİ. (ING) 

N.GUILLOU - R.SMITH,  İNGİLTERE 

Strüktctr planları ingiliz arazi kullanım planlaması 
sisteminde bir- anahtar eleman oluşturur. Bunlar, 10 ila 
20 yıllık bir zaman aralığına uzanan arazi kullanma 
stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynarlar. 
Böyle bir zaman aralığı süresince araziye olan istek 
değişebilir. Bu kısa vadeli piyasa istekleri uzun süreli 
arazi tahsis stratejileri ile nasıl bağdaştınlabi1 ir? 

Bildiri,   İngiliz  kontluğu  Notthinghamshire'da  konut 
yapımının  gelişmesi açısından bu soruyu  cevaplandırmaya 
calışmaktadır. 

805.2 YENİ  GÜNEY  GALLER'DE <AVUSTURALYA)  POLİTİK  BİR 
DENEYİM. (ING) 

P.STEELE,  AVUSTURALYA 

Bildiri, Güney Galler'deki bir politik deneyime 
değinmekte ve kırsal strüktür değişikliklerinde kimin ne 
için para ödeyeceği konusunu ele almaktadır. Kamusal 
beklentiler strüktür değişiklikleri yardımıyla en-
frastrüktür önlemlerinin sağlamlığına göre hedefe 
erişmeyi düşünürler. Politik emirler tüketicilerin 
projeyi ödemek zorunda olduğunu gösterirler. Düşünülmeyen 
sonuçlar olarak, temsil dışı yüksek -fiyatlar ve düşük 
gelirli ailelerin dışlanması söz konusu al ur. 

805.3 CAD  VE İLİŞKİSEL VERİ BANKASI  YARDIMIYLA  VİYANA 
GENEL HASTANESİ İÇİN TESİSLER BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI. 
(ALM) 

ANGST,  AVUSTURYA 

Sevk ve idare aracı alarak obje yönetimi gelecekte proje 
yönetimi yerine geçecektir ve bundan dolayı bir objenin 
yapılması, korunması ve değiştirilmesi ile ilgili tüm 
görev alanlarına uzanır. 

işletmeyi uygun alarak şekillendirmek, koordine vs 
kontrol edebilmek için obje yönetimi temel olarak kendi 
kararları için güncel coğrafi-geometrik plan verilerine 
ve buna ilişkin maddi verilere gereksinim duyar. 

1992'de tamamlandıktan sonra dünyanın en büyük hastane 
komplekslerinden birisi olacak Viyana Genel Hastanesi'nin 
yapılması  ve işletmeye açılması için bir firma  kuruldu. 

ili 



Bu •firma planlama ve yapı işleri ile degilcle tüm 
kompleksin işletme ve bakımı için gerekli olan bütün 
varlık ve işletme planları ile listeleri hazırlar. 

Bildiri sahibi, Viyana Şenel Hastanesi'nin dış tesisleri 
için sayısal, mekansal bir bilgi sistemi kurmak amacıyla 
görevlendirilmiştir. Bunun için uygun bir CAD yazılımı vs 
buna tekabül eden ilişkisel bir veri bankası 
kullanıİmalıdır. 

Bildiride bu projenin gerçekleştirilmesindeki oluşum 
acı ki anmaktadır. 

806.1 OTOMATİK VERt İŞLEMİNE DAYALI BİR ÇEVRE B1LS1 
SİSTEMİNİN KURULMASINDA HARİTACILIĞIN KATKISI. (ALM) 

H.J. SANDMANN,  ALMANYA 

Bonn kenti Örneğinde otomatik veri işlemine? dayalı bir 
çevre bilgi sisteminin kurulmasına ait düşünceler 
açıklanmaktadır. Durum ve grafik verilerin yapısallaşması 
ile yeknesak mekan sistemi için Bonn kenti kadastro vs 
Olcme dairesince saptanan veri topluluğuna ait bilgi 
verilmektedir. Çok yünlü ve henüz geniş âlçûde 
tartışılmayan problemler nedeniyle bildiri ancak ara 
bilanço olarak anlaşılır. 

807.1 YASAL NAZIM PLANLAMA VE TAŞINMAZLAR PAZARI 
KAÇINILMAYAN BİR ANLAŞMAZLIK MI? (İNG) 

P.V. VIRTANEN,  FİNLANDİYA 

Olasıdır ki, gelişmiş tüm ülkelerde nazım planlama için 
özel kanunlar vardır. Böyle bir yasa genelde, gelecekteki 
yapı -faaliyetleri için bağlayıcı olan özel nazım planları 
ya da imar planlarını hazırlamak ve/veya onarmak için 
<yerel) kurumları görevlendirir. Eskiden geçerli olan 
yapı özgürlüğü genelde sağlıksız ve kötü işleyen sefalet 
bölgelerini oluşturduğundan kendisini gerekli olan 
gösteren bir sistem» 

Planlama tüzesinin hazırlanmasında yasa koyucu olasıdır 
ki, aynı zamanda nadiren bu yasaların ve sonuçlarının 
arsa pazarlarına etkilerini düşünmüştür. Arsa pazarları, 
planlama ile yükümlenen sınırlar olmadan- herkesçe 
bilindiği gibi eksik olarak çalışmaktadır. Kamusal 
planları ya da kötüleştiren bir durum. 

Yukarıda anılan sorunlar yanısıra bu bildiri, toprak 
spekülasyonu ve imar planlaması arasındaki ilişkili 
olacak çeşitli piyasa tipleri (monopol, oligopol v.b.) 
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ele almaktaaır. Sonuçta, planlama ve toprak piyasaları 
arasındaki anlaşmazlık durumu nedeniyle ortaya çıkan 
sakıncaları azaltmak için olanaklar incelenmektedir. 

808.1 ARAZİ VE ÇEVRE ARASINDA HARİTA MÜHENDİSİ. (FR) 
R.GUARNASCHELL1,  î TALYA 

Yerleşmiş yurttaşlar lehine üretim, kullanım ve hizmetler 
sektörü acısından iyileştirme ve rasyonel 1 eştirme için 
bölgenin komple yükselmesinin temel şekli olarak harita 
mühendisi. Böylece çevrenin korunması ve yaşam 
niteliğinin artması. 

808.2 SEHIR   VE  BÖLGE  PLANLAMALARINDA   FİN   HARİTA 
MÜHENDİSLERİNİN MESLEKİ PROFİLİ VE ROLÜ. (İNG) 

TIMO LINKOLA,  FİNLANDİYA 

Finlandiya'da 1000 harita mühendisinin toplam 180'i tam 
gün olarak yerel yönetimlerde -fiziksel ve bölgesel 
planlama alanlarında çalışmakta, böylece taze bir 
yarışmaya katılarak mimarlarla işbirliği yapmaktadırlar. 
Bildiri, Finlandiya'da bu sektördeki günümüzün durumunu 
ve gelişme eğilimlerini açıklamaktadır. 

808.3 ŞEHİR  VE  BÖLGE  PLANLAMASINDA  (İNGİLİZ)  HARİTA 
MÜHENDİSLERİNİN MESLEKİ PROFİLİ VE ROLÜ. <1NG) 

HENRY GILBERT,  İNGİLTERE 

Planlamada harita mühendisinin rolünün kaynakları vs 
kadastro işlevi için Özel ilişkiler incelenmektedir. 

Değişik yasal planlar bunların hasırlanmasında 
haritacıların çeşitli ' karışmaları ve gelişme 
denetimlerine değinilmektedir. Çevre sorunlarına dayalı 
alarak haritacıların danışmanlığını Önemli olabildiği 
sektörler Önerilmekte ve harita mühendisleri için arazi 
bilgi sistemlerinin önemi vurgulanmaktadır. 

Sonuçta harita mühendisinin planlama politikasındaki 
■formülasyona katılma ölçüsüne ait kısa bir inceleme yer 
almaktadır. 
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309.1 MACARİSTAN'DA DIŞ ALANLARDAKİ ÎSKAN ARAZÎLERİNİN 
KULLANIM DEĞİŞİKLİKLERİ KONUSUNUN PLANLAMA SORUNLARI. 
(INB) 

ILDIKO BEDE - PETER FARAGO - ESZTER HONA,  MACARİSTAN 

Macaristan'da bir yönetim bölgesi içinde iki yönetim 
kategorisi vardır: îç ve dış bölge. Birincisine daha çok 
yapılı alanlar-, diğerine ise tarım alanları girer. Macar 
iskan sisteminin tarihi gelişmesi boyunca Öyle 
parçalanmış iskan alanları ortaya çıkmıştır ki, bunlar 
ilk planda tarımsal üretim işlevine ve diğer -faaliyetlere 
bağlıdırlar ve tarım için belirlenen dış alanda 
bulunabilirler. Ana iskandan kilometrelerce uzakta alan 
bu gibi alanlarda herhangi bir yönetim bulunmamaktadır. 
Böyle yerlerin gelişmesi çeşitli iskan gelişme 
konsepsiyonlarının etkisi altında oldukça çelişkili 
olarak şekillenmiştir. Bildiri, işlev değişiklikleri ya 
,da yönetim tüzesinin güncel sorunları açısından dış 
alanlardaki bu gibi iskan yerlerinin gelişme sorunlarını 
açı k 1 amal:: t ad ı r . 

P 801.1 İNSANLARIN GENEL MEKANLARA GEREKSİNİMİ VARDIR. 
(INS) 

KLAS ERNALD BORGES,  İSVEÇ 

P -B01.2 YER ENFORMATIG1: TEMEL KAVRAMLAR, TASARIM 
SPESIF1KASYONLARI VE KULLANIM KOŞULLARI. (INB) 

STIG C. HOLMBERG,  ÎSVEC 

P 801.3 KENT İMARI SÜRECİNDE BİLGİ SİSTEMLERİ; BELGRAD 
DENEYİMİ. (FR 

V. RAICKOVIC,  YUGOSLAVYA 

Şehircilik olayı şehir dokusuna bağlı çeşitli bölümlerden 
oluşur» öyle ki, bütünüyle bir şehir kompleksi alarak 
görülebilir. önemli ayrılmaz bölümler arasında iyi 
örgütlenmiş -bir bilgi alışverişi mevcutsa yapı yönetimi 
ve bir sistemin gelişmesi ancak o zaman olanaklıdır. 
Böyle örgütlenmiş bilgi alışverişi şehircilikte çeşitli 
bölümlerin ve bir birim gibi şehrin uyumunu sağlar. 

İmar ve şehirlerin gelişmesinde doğrudan katkıda bulunan 
jeodezi mesleğinin özel bir yeri vardır ve bu olayda 
önemli bir rol oynar. Burada! 

- Şehrin gelişme yönü, 
- Pf-oje ve yapı temel işlemi , 
- Yapı . 
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gibi değişik gelişme kademelerini ve bulunmasında jeoloji 
uzmanlarının da katıldığı bilgi sistemlerinin durumunu 
göstermek için Belgrad örneği verilmiştir. 
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9. K O M İ S Y O N  

TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNTEMİ 

901.2 Amerikan  Değerlendirme Mesleğinin  Tarihçesi  ve 
Gelişmesi. (İNG) 

A. SCRUGBS LOVE JR.,  A.B.D. 

901.3 İngiltere'de  Taşınmaz Mallara Yapılan  Yatırımla 
İlgili Riziko Değerlendirmesi. (ÎNG) 

B. WALDY,  İNGİLTERE 

902.1  Finlandiya'da  (taşınmaz  mallar)  Resmi   Piyasa 
Fiyatlarının Kayıtları. (ÎNG) 

O. MYHRBERG,  FİNLANDİYA 

903.1 İskan Yerlerinin İpotek Amacıyla Değerlendirilmesi 
İçin Bilimsel Bir Yaklaşım. CtNG) 

S. GRONOW  - I. SCOTT 

903.2 Çok  Sayıda   Taşınmazın   Vergilendirilmesi  İçin 
Li neeı-1 eşt. i rme,, (1NG) 

R.M. KATHMANN,  HOLLANDA 

903.3 Mülk Sahipleri Arasında Taşınmaz Mal Değerinin  ve 
Gelişme  Rantının Dağılımı ile İlgili Yeni Bir İsveç Yasa 
Sistemi, (ÎNG) 

T. KALBRO,  İSVEÇ 

904.1 ABD'nde  Emlak  Yönetmeliği  Eğitim  ve  öğretimi. 
(ÎNG) 

L. BRADFORD CLARK,  A.B.D. 

208.1 Haritacılık   öğretimi s   Yapı  Koordinatörlüğünün 
Yönetsel, Parasal ve Yasal Yönleri. (ÎNG) 

M. MEATHERHEAD,  İNGİLTERE 

208.2 Avrupa'da Taşınmaz Değerlendiricilerinin Eğitim ve 
öğretimi. (İNG) 

F.PL. PLIMMER,  İNGİLTERE 

905.1 İmar  Alanları Fiyat  Enderlerinin Matris  Yöntemi 
ile Belirlenmesi. (İNG) 

K.I. LEVAINEN,  FİNLANDİYA 

905.2 İngiltere'de  Harita Mühendisleri İçin  Bilgisayar 
Destekli  Taşınmaz Değerlendirmesi ve  Bilgi  Sistemleri! 
Genel Bir Gelişme Görünümü. (İNG) 

T.J. DIXON,  İNGİLTERE 

116 



905.3     Bir   Ailelik   Evlerin   Satışında   Yapıların   Analizine 
Yarayan   Bir     Tematik   Harita   Sistemi.    (ÎNB) 

M.   OUM,      A.B.D. 

906.1  Planlama  ve  Değerlendirmede  Uzaktan   Algılama 
Uygulanması. (ÎNS) 

B.C. FORSTER,  AVUSTRALYA 

907.1 Macaristan'da    Verimli   Toprakların   Karmaşık 
Değerlendirilmesi. (ALM) 

I. BACSA,  MACARİSTAN 

907.2 Otomatik Veri İsleme Yardımıyla Satış Fiyatlarının 
Toplanması. (ALM) 

W. SCHULZ-  KLEESSEN 

907.3 Kamulaştırma   Amaçları   için  Orman  Alanlarının 
Değerlendirme Hesapları. (ÎNS) 

D. BALLANGRUD,  NORVEÇ 

908.1 Taşınmaz   Bölünmelerinin Analizinde  Cashlı  Flow 
Iskontoları îçin Uygula.,ıalar ve Teknikler. (ÎNG) 

S. MASON-J. MASON,  A.B.D. 

910.1 Maine-Georgia   Arasındaki   Appalaş   Patikasının 
Yönetim ve Değerlendirme Sorunları. <1NG5 

D.LEE INSRAM,  A.B.D. 

910.2 Hollanda'da   Taşınmazların   Vergilendirme   tein 
Değerlendirilmesi. (INS) 

TH.C.J. DE SMIDT,  HOLLANDA 

910.3 İngiltere'de Sekûritizas,yon. <îNG) 
W. MAXTED,  İNGİLTERE 
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9. K O M İ S Y O N  TAŞINMAZLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ 

901.2 AMERİKAN DEGERLEND1R1LME MESLEĞİNİN TARİHÇESİ  VE 
GELİŞMESİ. (ÎNG) 

ALBERT SCRUGGS LOVE JR.,  A.B.D. 

ABD'de bilirkişiler- yardımıyla taşınmaz değerlerinin 
belirlenmesi Avrupa ile karşılaştırıldığında nisbeten 
yeni bir branştır. Kuramsal temeller ve uygulama 
deneyimlerinden hareket edilerek 30'lu yıllarda taşınmaz 
değerlendirilmesi alanında emlak komisyonculuğu branşı 
başlı başına bir meslek kolu haline gelmiş, zamanla 
olağanüstü gelişme göstermiştir. Bu meslek kolunun 
tamamen kendi ayakları üstünde durabilmesi son oniki 
yıllık gelişmeler sayesinde olmuştu. Bildiri, taşınmazlar 
değerlendirmesinin emlakçiliğin alt bir işlevinden 
taşınmazlar branşı içinde ileri düzeyde uzmanlaşmış ve 
kabul edilen bir disiplin haline nasıl geldiğini 
incelemektedir. Ayrıca, bu meslek kolunun günümüzün ve 
geleceğin güvensiz komşu alanlarıyla nasıl uyum 
saglayabi ldigi gösteri 1 inektedir. 

901.3 İNGİLTERE'DE TAŞINMAZ MALLARA  YAPILAN  YATIRIMLA 
İLGİLİ RİZİKO DEĞERLENDİRİLMESİ. (ÎNG) 

BRIAN WALDY,  İNGİLTERE 

Riziko araştırmaları değerli kağıtlar ve finansman 
dünyasında uzun bir öyküdür. Taşınmazlara yatırımın 
rizikosu ise ancak son zamanlarda yeniden 
incelenmektedir. Birlikte gelen zararlarla bağlantılı 
alarak dünya çapında yatırımlar için tok gelişmiş 
performans analizleri ve artan -fırsatların varlığı 
nedeniyle dikkatler şimdi rizikoya yönelmektedir» Riziko 
ve ciroyu dengelemek için taşınmaz yatırımlarının riziko 
özellikleri nasıl değerlendirilebildiğini belirtsin 
gelişmiş yöntemler istenmektedir. 

Değerli kağıtlar dünyasından emlakçilik dünyasına -
dönüşümü sağlayan "Modern Port-folio Teorisi" olanağı 
*şimdiye değin oldukça araştırılmıştır.  Keza taşınmazlara 
yatırımın    piyasa   rizikosu   ve    spesifik    riziko 
incelenmiştir. 
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Bu alandaki araştırma •faaliyetleri çoğalmakta ve sonuçlar 
riziko    tahmin    yöntemlerini   geliştiren kurumsal 
yatırımcılar ve pro-fesyonel danışmanlar tarafından 
kul lanı 1 maktadır. 

902.1 FİNLANDİYA'DA (TAŞINMAZ MALLAR) RESMİ PİYASA 
FİYATLARININ KAYITLARI. (İNG) 

OLAVI MYHRBERG,  FİNLANDİYA 

Taşınmaz malların satış fiyatlarını kaydedilmesi yasası 
1981'de yürürlüğe girdi. Bu kayıtların amacı, taşınmaz 
değerlerinin bel irti İmesiyle kamulaştırmalarda, nazını 
planlamada, vergilendirmede, kredi işlemlerinde vs diğer 
değer tahmin işlerinde yardımcı olmaktır. 

Satış fiyatlarının kaydedilmesi işleri ve kayıt 
verilerinin ilan edilmesi ile Ulusal ölçme Dairesi 
görevli ve sorumludur. Kayıtlar en çok müteahhit firmalar 
ve emlak komisyoncuları tarafından sorulmaktadır. 

903.1 İSKAN YERLERİNİN İPOTEK AMACIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 
İÇİN BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM. (İNG) 

STUART GRONOM -IAN SCOTT 

Bu bildiri 1985-1988 arasında Dr. lan Scott tarafından 
yapılan bir araştırmayı özetlemektedir. Bildiride ipotek 
için mülk dairelerin değerlendirilmesinde uzmanlığın 
gerektirdiği çalışmaların yapı T ması incelenmektedir. Bu 
bilgi temeline dayalı işlemler mesleki bir ipotek 
değerlendiricisinin deneyimlerinin etüdü ile ipotek 
kıymetlendirmelerini n tamamlanmasında uyguladığı biİği 1 er 
ve pratik yöntemlerden oluşur. Bunlardan bir 
değerlendirme yöntemi örneği geliştirildi ve diğer 
kıymetlendiricilerin değerlendirilmesine sunuldu. Bu 
Örnek uzmanlığa uygun şekilde planlandı. Bildiride ayrıca 
belediye mülkiyetindeki komutların kiracılara 
kiralanmasında yapılan tahminlerin uzmanlığa uygun olarak 
gerçekleştirilmesini içeren ve David Jenkins BSC, ASVA, 
t a r a f ı n d a n  t a m a m l a n m ı ş  b i r  a r a ş t ı r m a d a n  
bahsedilmektedir. 

903.2 ÇOK  SAYIDA  TAŞINMAZIN  VERGİLENDİRİLMESİ   İÇİN 
L1NEERLEŞT1RME. (İNG) 

R.M. KATHMANN,  H0LLANB» 

Bildiri, taşınmaz değerlerinin belirlenmesini, özellikle 
vergilendirme açısından, lineer olmayan bir problem 
olarak  ele  almaktadır. Pek çok  denemede  taşınmazların 
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değerlendirilmesini otomatikleştirmek için derhal lineer 
model ler-e girişi lmektedir. Bildiride, bu amaçla 
taşınmazların değeri ve lineer karekter içermeyen 
objelerin işaretleri arasındaki ilişkileri içeren birkaç 
Örnek verilmektedir. 

Buradaki inceleme çok sayıda taşınmazın 
değerlendirilmesine yarayan bir yöntemin geliştirilmesine 
yöneliktir. Değerlendirmeler obje değeri arasındaki 
ilişkilerin lineer olmadığını dikkate almaktadır. Bu 
yöntem içinde çeşitli obje türleri için üç değişik yöntem 
kullanı1 maktadır. 

İllüstrasyon olarak bir model için homojen konut 
yapımının değerlendirilmesine ilişkin bir uygulama 
tanımlanmaktadır. 

903.3   MÜLK SAHİPLERİ ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEĞERİNİN VE 
GELİŞME  RANTININ  DAĞILIMINA  1LS1K1N YENİ BİR İSVEÇ  YASA 
SİSTEMİ. <1NG> 

T. KALBRG,  İSVEÇ 

Uygulama imar planlarının geleneksel gerçekleşme 
yOnteml er i ne b i r seçenek aide etmek için î sveç' t.e 
1» 7,, 1987'de kamusal gelişme önlemleri hakkında yeni bir 
yasa yürürlüğe girmiştir. Genelde şehir yenilemelerinde 
olduğu gibi taşınmazların dağınık ve parçalanmış durumu 
sOz konusu olursa yasa uygulanabilir. Bu yasa mal 
sahiplerinin yasal bir gelişme yöntemi içinde bir ara 
çalışmalarını sağlamayı ele almakta, ayrıca mal sahipleri 
arasında kâr dağılımı için yeni bir sistemi içermektedir» 
Bildiri de yeni sistemin esasları açıklanmaktadır. 
Ayrıca, sistem kâ'r dağılımı, için geleneksel yöntemle 
karşılaştırılmaktadır. iki sistemin etkisi bir gelişme 
bölgesinde yapılan inceleme Örneğinde açıklanmaktadır. 

904.1 A.B.D.'DE EMLAK YÖNETMENLİĞİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ. 
(1N6) 

L. BRADFORD CLAR,  A.B.D. 

ABD'nde onaylı taşınmaz komisyoncusunun ve yöneticisinin 
pozisyonları için etüd planları ve öğretim koşullarına 
genel bir bakış. 
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208.1 HARİTACILIK  ÖĞRETİMİ:   YAPI  KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN 
YÖNETSEL, PARASAL VE YASAL YÖNLERİ. (1NB) 

M. MEATHERHEAD,  İNGİLTERE 

İngiliz haritacılık mesleği öğretimi yönetim, finansman 
ve hukuksal yetenekleri içermektedir. Müşterilerin 
entellektüel gereksinimlerini serbest piyasa içinde 
karşılayabilmek için tüm öğretimden sonra iyi donatılmış 
bir yapı koordinatörü olunur. 

208.2 AVRUPA'DA TAŞINMAZ DEĞERLENDİRİCİLERİNİN EĞİTİM VE 
ÖĞRETİMİ. (İNG) 

FRANCES PLİMMER,  İNGİLTERE 

Üniversite diplomalarının karşılıklı olarak tanınmasına 
ilişkin Avrupa Tcıplulugunca çıkarılan genelge hükmü 
İngiltere'de çalışmak isteyen nitelikli 
değerlendiricilerin kabulü için Yeminli Haritacılar 
Kraliyet Enstitüsü'nûn genelgesi ile incelenir. Diğer üye 
devletlerdski benzer mesleki uğraşların Özdeşleşmesi 
Fransa ile başlamış olup, değerlendiricilerin akademik ve 
mesleki öğretimi araştırılır ve İngiltere'deki Öğretimle 
karşılaştırılır. Bildiride genelgenin Özdeşleşmesi ve 
uygulanmasında daha Önceki gelişme aşamasında ortaya 
çıkan problemler ele alınmaktadır. 

905.1 İMAR ALANLARI FİYAT ENDEKSLERİNİN MATRİS YÖNTEMİ 
İLE BELİRLENMESİ. (İNG) 

KARİ I. LEVAİNEN,  FİNLANDİYA 

Finlandiya'da son yıllarda imar edilebilen konut 
arsallarının fiyat endekslerine alan ilgi çeşitli 
nedenlerden dolayı artmıştır. 85 Fin belediyesi için bu 
endeksler bir incelemede bir araya getirilmiştir, 
önceleri çoklu regrasyon analigi ve ortalama değer; fiyat 
endeksinin belirlenmesinde en sık kullanılan yöntemler 
idi, fakat çok saman alıyor ve bundan dolayı uygun 
bulunmuyordu. ,Bundan dolayı bildiri sahibi fiyat 
endekslerinin yıllık değişikliklerinin ölçülmesi için 
yeni bir yapı ve yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem; 
sınıflandırma ve matrislerin kullanılmasına dayandırıldı. 
Bildirinin amacı bu yöntemin ilkelerini ve bölümlerini 
açıklamaktır. 
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905.2 İNGİTERE'DE HARİTA MÜHENDİSLERİ İÇİN BİLGİSAYAR 
DESTEKLİ TAŞINMAZ DEĞERLENDİRMESİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ. 
(ÎNG) 

T.J. D1XON,  İNGİLTERE 

Genel bir görünümü mikr-a bilgisayar yardımıyla tematik 
haritaların hazırlanması okuyucuyu nüfusunun 
karakteristik Özelliklerini ve taşınmazlarını tanıtmak 
için ekonomik ve kalay sağlanabilen bir araçtır. Bu 
yöntem ekonomik ve kullanıcı için kolay olduğundan 
taşınmaz piyasasının analizi için kolayca geniş bir 
kullanım alanı bulabilir. 

906.1 PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMEDE UZAKTAN ALGILAMA 
UYGULAMASI. (ÎNG) 

B.C. FORSTER,  AVUSTRALYA 

Planlama etüdlerinde hava resimleri ve uzaktan 
algılamanın kullanılması ile ilgili tarihsel bir bakışı 
uzaktan algılama kuramına ve yüksek hassası yet 1 i uydu s 
e n s o r 1 e r i n i n O z e 11 i k 1 e r i n e g i r i s i z 1 s m e k t s d i r „ P1 a n 1 a m a v 
e d e g e r 1 e n d i r m e s o r u n 1 a r ı i ç i n u z a k t a n a 1 g 11 a m a n ı n y a 
r a r 1 a r ı n ı beli r t. m e k a m a c ı y 1 a ç o k s a y ı d a k i u y g u 1 a m s, d a n b a n s 
e d i 1 m e k t. e d i r . 

907.1 MACARİSTAN'DA   VERİMLİ   TOPRAKLARIN   KARMAŞIK 
DEGERLEND1R1LMES1. (ALM) 

I. BACSA,  MACARİSTAN 

Macaristan'da yeni bir toprak derecelendirme sisteminin 
pratik uygulanması hazırlanmaktadır. Ekolojik 
değerlendirme çerçevesinde ölçme ve arazi, iklim ve su 
koşullarının kaydı yapılır. Ulusal ekonomik 
değerlendirmenin hasırlanması da sürmekte.; ancak, 
tartışmaların çapraz ateşi altında bulunmaktadır. Büyük 
toplumsal ekonomik dönüşüm dikkate alınarak ulusal 
ekonomik değerlendirme için birkaç yıl beklemenin daha 
iyi olacağı kabul edilmektedir. Avusturya ulusal ekonomik 
değerlendirmesine benzer bir çözüm Macaristan'da başarılı 
olabilir. 

907.2 0T0M0TAT1K   VERİ   İSLEME   YARDIMIYLA   SATIŞ 
FİYATLARININ TOPLANMASI. (ALM) 

W. SCHLUZ -KLESSEN 

Almanya'da taşınmazların değerlerinin saptanması satış 
■fiyatlarının toplanması ile sürdürülebilir. Bunlar 
taşınmaz      değerlendirmelerini     yapan     bilirkişi 
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komisyonlarınca hasırlanır. Şehirlerde ve yığılma 
bölgelerinde taşınmazların değeri çak sayıdaki 
■faktörlerle belirlenir. Bundan da satış -fiyatlarını 
kullanılması için verilerin alınmasında zahmetli arama 
süreçleri ve ayrıntılı çalışmalar ortaya çıkar. Bu 
çalışmalarda otomatik veri işleminin kullanılması büyük 
bir kolaylık sağlar. Bildiri halen Almanya veri işlem 
yöntemini açıklamaktadır. Bu arada ilgili bilirkişinin 
bilgilerden hangilerini alabildiği açıklığa kavuşur. 

907.3 KAMULAŞTIRMA AMAÇLARI İÇİN ORMAN ALANLARININ 
DEĞERLENDİRME HESAPLARI. (INB) 

DLAF BALLANGRUD,  NORVEÇ 

Norveç'te Ödenti amaçları için kamulaştırılan orman 
alanlarının verim değerinin nasıl hesaplanacağı konusunda 
büyük anlaşmazlık hüküm sürmektedir. Görüşler esas 
itibariyle kapital izasyon -faiz oranın seçilmesi vs 
uygulanan yöntemlerde ödenti tahsisi ile ilişkili alarak 
■farklıdırlar. Halen tartışmalarda ileri sürülen çeşitli 
görüşler sunulan bildiride açıklanmaktadır. 

908.1 PARSELLENMİŞ ARAZİLERİN ANALİZİNDE CASH FLOW 
ISKONTOLARI İÇİN UYGULAMALAR VE TEKNİKLER. (ING) 

S. MASON-J. MASON,  A.B.D. 

Geleceğin Cash FİOM iskontosu genelde taşınmazların 
parselasyon olanağının analizi için etkili yöntem alarak 
bilinir. Bunun için hangi metoda gereksinim duyulduğu, 
konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu bildiri 
parselasyon analizi, ayrıca müteşebbis kanunun 
kullanılması ve negatif Cash Flow açısından belirli 
çekirdek sorunlarla meşgul olmaktadır. Ayrıca elektronik 
bir hesap tablosu üstünde ıskontolu bir Cash Flow etüdü 
hazırlanmasının çeşitli şekilleri, günün periyodik değer 
düşüncesi bir mahalle modelinin bildiri yazarlarınca 
gel i şt i r i 1 mi ş Lotus 1-2-3 baskısı vardır. 

910.1 MAINE- GEORGIA ARASINDAKİ APPALAŞ PATİKASININ 
YÖNETİM VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI. (ING) 

DAV1D LEE INGRAM,  A.B.D. 

Appalaş Patikası ABD'nin doğudaki dağlık bölgesi boyunca 
Georgia'dan Main'e kadar dünyanın en uzun ve kesintisiz 
yaya yoludur. Yol federal devletler, kamusal ve özel 
arazilerden geçen ve büyük kısmı gönüllü yardımla 
korunur. Bu kamusal yol her yıl binlerce insan tarafından 
"vahşi  insan deneyimleri" için kullanılır.  Yolun bakım, 
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yönetim, değerlendirme ve koruma acılarından pek t 
tipik problemi vardır. Bildiri, yolu genel alarak a] 
birçok ayrıntı içinde patikayı korumak ve yönetmek it 
gözlemler. 

910.2 HOLLANDA'DA  TAŞINMAZLARIN  VERGİLENDİRME   ît 
DEÖERLENDİRİLMES1. (1NG) 

TH. C. J. DE SM1DT,  HOLLAf 

Hollanda'da bugüne kadar vergilendirme amaçları ic 
taşınmazların değerlendirilmesi alanında yalnız az saya 
harita mühendisi görev almıştır. Bu perspektif açısınt 
bir harita mühendisinin temasa geçebildiği birs; 
özelliğin Özeti verilmiştir. Değişik disiplinlerin bire 
yönteme etkisi ve değerlendirme amacıyla kullanı] 
kolaylık1 ara da dik kat ed i 1 i r. 

910.3 İNGİLTERE'DE SEKÜR1T1ZASYÜN. (İNG) 
W. MAXTED,  1NG1LTE 

Seküritizasyon, paraya çevrilemeyen bir miktarın tici 
bir değerli kağıda dönüştürülmesidir. ingiltere'de 
ticari takınmaz piyasasına seküritizasyon uygulama 
yüksek derecede değerlendirilen bireysEîl .taşınn 
yatırımlarının mülkiyetini Londra Borsasında alır 
satılabilen 1 sterlinlik birimler haline bölme 
hedefler. Bu konsepsiyon ticari taşınmazlarda dir 
sermaye ile ilgili olan ve 1980-87 yıllarında özellik 
aceleligi ortaya çıkan birçok problemin çözümünü üngörC 
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JEODEZİ ALETLERİ SERGÎSÎ 

Jeodezi aletleri sergisi, Kongre binasının çeşitli 
katlarında yer almıştır. Sergide elektronik takeometre, 
elektronik uzunluk Ölçer, teodolit ve nivolan tanıtan 
■firmaların yanında; GPS, bilgi sistemleri ve fotogrametri 
aletlerini tanıtan firmalar da yer almıştır. 

Ayrıca sergiye ulusal kuruluşlar ile katılan ülkeler de 
olmuştur. 

Sergiye katılan ticari -firma ve ulusal kuruluşları i-le 
katılan ülkeler şunlardır: 

SANAYİ SERGİSİ 

F. W. Breithaupt Z>, Sohn GmbH & Co.KG 
SERCEL 
Satellitbild AE 
Topcon Corporation 
geo-FENNEL, Führer & Co 
Gali 1eo  Si scam 
Cari Zeiss 
Sokkisha 
Pentax 
Mestle & Fischer GmbH & Co.KG 
Trimble Navigation Ltd. 
Geopolar Oy 
Oy   Nissdor-f   Computer   Ab 
ESRİ 
The Swedish Association o-f Chartered Surveyors 
Suunto Oy 
Adam Technology Pty.Ltd. 
Aero Service 
Union o-f Regional Planning Associations 
Seutusuunnittelun keskusli itto 
The Finnish Geodetic Institute 
Geodeettinen lâitas 
National   Boar.d   of   Navigation / Hydrographic Divison 
Merenkulkuhallitus / merikattaosasto 
Helsinki University o-f Technology / Deparment of Surveying 
Teknillinen karkeakoulu / maanmittausosasto 
AES-Systems 
Chicago Steel Tape Co. 
Municipal Data Ltd. 
Barca Graphies 
SECO Manufacturing Co. , Inc 
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Kombinat VEB Cari Zeiss JENA 
Hewlett & Packard Oy 
BPS - World 
Survey Computing Consultants Pty. Ltd 
LİStech 
Research Institute of Surveying and Mapping (Beijing) 
Schenkel Vermessungen AG 
Siemens AS Cartography Center 
Sagem / Ashtec Inc. 
Norway Mapping Group 
Soil and Water Ltd. 
Maa ja Vesi Oy 
Map Centre 
Karttakeskus 
Berntsen, Inc. ?< Schonstedt Instrument Company 
Krupp Atlas Elektronik GmbH 
National Board of Survey Fini and 
Maanmi ttaushal 1 i tus 
City of Helsinki/ Real Estate Of-fice /City  Survey  Department 
Helsingin kaupunki/ kiintsistövirasto/ kaupunkimittausosasto 
Finnmap 
Ni kon Corporat i on 
Wi.ld Heerbrugg Ltd. 
Kern &. Co. Ltd. 
Intergraph 
Geoditec, Viak 
Geotronics AB 
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ULUSAL BÎRLÎK SERGÎSI 

AUSTRALIA 
-The Institution of Surveyors 

BULGARIA 
-Scientific  and  Technical Union of Surveying  and  Land 
Management 

CANADA 
-The Canadian Institute o-f Surveying and Mapping 

CZECHOSLOVAKIA 
—Czechoslovak Scienti-fic and Technical Society 

DENMARK ■-Den danske Landinspektor-
for-ening 

FINLAND 
—Maan m i 11. a us i n s i nöörien L i i 11 o r y 

FRANCE 
■-Ordre   des   Geometres   -   Experts 

GERMANY, F.R. 
-Deutscher Versin far Vermessungswestsn e.V. 

ISRAEL 
—Association .o-f Licensed Surveyors in Israel 

JAPAM 
—Japan Federation of Surveyors 

LUXEMBURG 
-Ordre Luxerabaurgeois des Geometres 

NEW ZEALAND 
—New Zealand Institute o-f Surveyors 

NORWAY 
-The Norweg.ian Association of Chartered Surveyors; The 
NorMegian Association far Cartagraphy, ^Geodesy, 
Hydrography and Photogrammetry 
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POLAND 
-Stowarzyzenie Geodetow Polskich 

SPAIN 
-Illustre  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Tecnicos  en 
Tapagraf i a 

SWEDEN 
-The Central Board far Real Estate Data; The National 
and Sur-vey o-f Swedish Institute -far- Building Research; 
The Swedish Association o-f Chartered Surveyors; The Royal 
Institute o-f Technology, School o-f Surveying 

SWITZERLAND 
-Schweizeri seher    Verein   für   Vermessungswesen   und 
Kulturteehni k 

BYRIA 
-Order o-f Syrian Engineers and Architects 

UNITED KINSDOM 
-The Royal Institution o-f Chartered Surveyors 
-Polytechnic o-f East Landon 

U.S.A. 
-American Congress of Surveying and Mapping 

U-S.S.R. 
-Soviet Committee of Surveyors 
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