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Mustafa ONDER 

1953 Yl11nda kurulan OEEPE'ye TUrkiye 1990 Ylllnda resmen Uye olmu$ ve 

temsil yetkisi Harita Genel Komutanllgl'na verilmi$tir. Burada OEEPE'nin 

amac:; ve hedefi, te$kilat yapisl tanltllmanin yanlnda, te$kilata Uyeligin 

Ulkemiz aC:;lslndan sagladlgl yararlar aC:;lklanmaya c:;all$llmaktadlr. Ayrlca 

OEEPE' ni n $U anda yUrUttUgU ve TUrkiye olarak yer allnan proj eler kl sa 

ba$llklarla ele alinarak genel bir degerlendirme yapllml$tlr. 

ABSTRACT 

Turkey has been an offi cal member of OEEPE whi ch was establi shed in 

1953, since 1990 and representation authority was assigned to the General 

Command of Mappi ng. It is ai med to clari fy not only purpose and target of 

OEEPE, and its organi zati on structure but also advantages of membership 

respect from Turkey, in that paper. Also a short assessment relating to the 

projects, which are Turkey participate in, are being carried out by OEEPE is 

done. 

1. GiRig 

Avrupa Deneysel Fotogrametri Ara$tIrma Birligi (Organisation Europeenne 

d' Etudes Photogrammetri ques Experi mentales) 1953 Ylllnda kurulmu$, hari ta 

Uretirninde fotogrametrik yontemlerin ve uygulamalarln geli$tirilmesi ve 

ilerletilmesine yonelik c:;all$malar yapan hUkUmetler araSl bir kurulu$tur. 13 

Avrupa Ulkesi ni n yer aldlgl bu kurulu$, Uye Ulkeleri n kendi hUkUmetleri 

taraflndan yetkili klllnml$ resmi bir harita Uretim kurumunca temsil 

edilmekte ve bu kurumun tayin ettigi iki delegesinin katIldlgl YUrUtme 
Komitesi taraflndan yonetilmektedir. TUrkiye 26 Nisan 1989 gUn ve 89/14075 

saYlll Bakanlar Kurulu Kararlnca bu kurulu$a Uye olmu$ ve MSB Harita Genel 

Komutanllgl'na temsil yetkisi verilmi$tir. 

2. AMA~ VE HEDEFi 

OEEPE'nin amaCl; olu$turdugu ve destekledigi projelerle fotogrametri 

biliminin geli$mesine ve yeniliklerin hlzla uygulama alanina konulmaslna 

olanak saglamaktlr. Bu kurulu$un c:;atlsl altlndaki Ulkeler, geli$me ve 
yeniliklerin yakln takipc:;isi olmanln yanlnda, hem Uye Ulkeler hem de bu 

konuyla ilgili c:;e§itli uluslararasl kurulu§lar araslndaki ileti§im agl 
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sayesinde, fotogrametri alanlndaki atlilmlarln sonu<;: ve yararlarlnl klsa 

sUrede analiz ederek, mevcut ko§ullar ~er~evesinde uygulama alanlna aktarma 
§anslnl ellerinde bulundurmaktadlrlar. 

OEEPE'nin hedefi ise, Uye Ulkelerdeki haritaclilk kurumlarlnln Uretime 

y6nelik teknik sorunlarlnl belirleyerek bunlarln ~ozumu i~in gerekli 

koordi nasyonlar 1 yapmak ve kaynaklar 1 ara§tlrmaktlr. Bu hedefe yoneli k 

~all§ma alanl da, fotogrametri teknolojisinin uygulamalarlndan, sonu~ UrUnUn 

allnmaslna kadar geni§ bir yelpaze i~ine da~llml§tlr. Bu ~er~evede, 

kartografik altllklarln ve veri 

fotogrametri ile do~rudan ili§kisi 
konulara da zaman zaman girmektedir. 

tabanlarlnln olu§turulmaslnln yanlslra 

olmayan jeodezi ve baslm teknigi gi bi 

Yukarlda belirtilen ama~ ve hedef do~rultusunda yapllan ara§tlrma 
~all§malarlnln esaSlnl a§a~ldaki konular olu§turmaktadlr. 

a. Yeni teknolojik geli§melerin izlenmesi (yontem ve kullanllacak 

aletler), bunlarln Uretim faaliyetlerindeki rollerinin ve verimliliginin 

belirlenmesi, 

b. Uretim faaliyetleri i~in ong6rUIen yeni kavramlarln incelenmesi, 

c. UrUnlerin tUr, kalite, dogruluk, Uretim ve da~ltlm a~lslndan, 

kullanlcl gereksinimlerini kar§llaYlcl pazar ara§tlrmaslnln yapllmasl, 

d. Yerel yonetimler i~in ger~ekle§tirilecek yeni fotogrametrik uygulama 

alanlarlnln ortaya konulmasl, 

e. Avrupa'nln tUmU ya da belirli bolgeleri i~in ger~ekle§tirilecek 

haritalama gereksinimlerinin saptanmasl, 

f. Maliyet analizi, fonlarln olu§turulmasl, proje tasarlml gibi ama~lar 

i9in fotogrametrik uygulamalarda yarar-maliyet analizlerinin yapllmasl. 

3. TE~KiLAT YAPISI 

OEEPE'nin genel te§kilat yaplsl §ematik olarak g6sterilmi§tir (~ekil-l). 

Bu te§kilitta yer alan YUrUtme Komitesi (Steering Committee), 13 Uye Ulkenin 

i smen atadlgl i ki §er delegeden ol u§maktadlr. YUrUtme Komi tesi ni n ba§lnda, 
iki yllllk bir sUre i~in se~ilen bir ulusal delege bulunmaktadlr. OEEPE 

ba§kanlna, dort YlIll~lna atanarak i§ba§lna getirilen iki ba§kan yardlmclsl 
ile bir sUrekli genel sekreterin olu§turdugu "i:§letim BUrosu (Executive 
Bureau)" yardlmcl olmaktadlr. 

YUrUtme Komitesi 6nceden belirlenen bir Slra dahilinde, Uye Ulkelerden 
birinde ve gUndemli olarak Yllda iki kez toplanmaktadlr. GUndemin ana 

maddelerini; 

a. Bilim Komitesince 6nerilen yeni projelerin g6rU§Ulmesi, 

b. Mevcut projelerin son durumlarlnln gozden ge~irilmesi, 

-37-



w 
00 

I 

gekil-l: OEEPE te§kilat yaplsl 



c. Biten projelerin yaYlnlna ait taslak metinin tartl$llmaSl, 

d. Projeler kapSamlnda dUzenlenmesi dU$UnUlen seminer ve sempozyumlarln 

belirlenmesi, 

e. Komisyon ba$kanlarlnln atanmaSl, 

f. Diger uluslararasl organizasyonlarla (CERCO: Comite Europeen des 

Responsables de la Cartographie Officielle, ISPRS: International 

Soci ety for Photogrammetry and Remote Sensi ng, ESA: European Space 

Agency vb.) ili$kileri, 

g. Delegelerce onerilen teknik ve idari konularln gorU$Ulmesi, 

h. Mali konularl 

i<;ermektedir. 

Bilimsel Komite; Bilim ve Uygulama KomisyonlarHlln Ba$kanlarlndan 

olu$makta ve YUrUtme Komitesinin bir gUn oncesinde yaptlgl toplantl ile klsa 

ve uzun vadeli proje onerileri ve yUrUtUlen projelerin mevcut durumlarl 

deg;erlendi r i lmektedi r. 

Uygulama Komi syonl ar 1; Topografi k hari ta Ureti 11i, kadastral ol<;meler, 

dig,er mUhendislik olc;meleri ve yer bilgi sistemlerine yonelik sorunlarl ve 

bunlarln c;ozUmlerini belirlemekle gorevlidir. Bilimsel Komisyonlarln ise 

teknolojik geli$meleri izlemek, ara$tlrma ve geli§tirme projelerini 

tasarlamak ve bunlarln yonetilmesine katklda bulunmak gibi gorevleri 

bulunmaktadlr. 

Bi lim Komi tesi, yaptlgl toplantl 

niteliginde, OEEPE'nin temel yonetim 

sunmaktadlr. 

sonucu 

birimi 

kararlarl oneri 

olan YUrUtme Komitesine 

Bilimsel ve Uygulama Komisyonlarl altlnda faaliyet gosteren komisyonlar 

ve OEEPE'ye Uye Ulkeler a$aglda slralanml$tlr. 

(1) Bilimsel Komisyonlar 

Komisyon A (Fotogrametrik Nirengi) 

Komisyon B (SaYlsal YUkseklik Modelleri) 

Komisyon C (BUyUk Ol<;ekli Klymetlendirme) 

Komisyon D (Fotogrametri ve Kartografya) 
Komisyon E (Topografik Yorumlama) 

Komisyon F (Fotogrametrinin Temel Problemleri) 

(2) Uygulama Komisyonlarl 

Komisyon I (Topografik Harita Vretimi) 

Komisyon II (Kadastral Harita Vretimi) 

Komisyon III (MUhendislik Ol<;meleri) 

Komisyon V (Arazi Bilgi Sistemleri) 
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(3) Uye Ulkeler 

Avusturya, Be19ika, Danimarka, Federal Almanya, Finlandiya, Fransa, 

Hollanda, Ingiltere, Isveg, Isvi9re, Italya, Norve9, TUrkiye. 

4. ULKEMiz A~ISINDAN SAGLADIGI YARARLAR 

OEEPE faaliyetlerine katllmanln Ulkemize sagladlgl yararlar §u ba§llklar 

altlnda ozetlenebilir: 

a. Geli§en teknolojiyi yaklndan takip etmek, 

b. Gelecege yonelik planlamalarl, geli§en teknolojiye uygun kllmak, 

c. OEEPE'nin olu§turdugu projelere aktif katllmak suretiyle deneyim 

sahibi olmak, egitim ve uygulama eksigimizi kapatmak, 

d. Avrupa Ulkelerinin haritaclllk konusundaki mevcut durumlarlnl gormek 

ve bizimle klyaslama olanaglnl elde etmek, 

e. TUrkiye'nin de bir Avrupa Ulkesi oldugu imajlnl yerle§tirmek, 

f. Haritaclllk konusunda ileri Ulkelerin uzman ve kurulu§ temsilcileri 

ile fikir all§ veri§inde bulunmak, gerektiginde teknoloji ve egitim destegi 

almak, 

g. Avrupa ve dUnyada oldukga iyi durumdaki haritaclllk faaliyetlerimizi 

tanltmak ve bu konuda TUrkiye'nin sayglnllglnl artlrmak. 

5. MEVeUT PROJELER 

OEEPE'nin §u anda yUrUttUgU proje ba§llklarl a§aglda yer almaktadlr. 

a. SaYlsal Fotogrametrik Nirengi 

b. SaYlsal YUkseklik Modellerinde Kalite 

c. BUyUk 01gek1i Harita Vretimi 

d. Karma§lk SaYlsal Topografik Veri Tabanlarlnln GUncelle§tirilmesi 

e. Oznitelik ~lkarma 

f. Veri Standartlarl 
g. Otomatik Genelle§tirme 

h. ERS-l SAR Verileri 

1. Kinematik GPS 

j. Avrupa SaYlsal Peyzaj Modeli 
k. Alplerde Avrupa Cografi Bilgi Sistemi 

1. Resim TaraY1cllarlnln Analizi 

m. SaY1sal Ortofotolar 

n. SaYlsa1 Hava Kamerasl 



6. TtiRKiYE OLARAK YER ALINAN PROJELER 

OEEPE'nin olu§turdugu ve §u anda Harita Genel Komutanllgl (HGK) ve Tapu 
Kadastro Genel MUdUrlUgUnUn (TKGM) aktif olarak katlldlgl projeler a§aglda 
slralanml§tlr. 

a. Karma§lk SaYlsal Topografik Veri Tabanlarlnln GUncelle§tirilmesi 
(HGK) , 

b. Otomatik Genelle§tirme (HGK) , 

c. SaYlsal YUkseklik Modellerinin Orneklenmesi, Enterpolasyonu ve 
Duyarllgl (HGK), 

d. Resim TaraYlcllarlnln Analizi (HGK), 

e. BUyUk Olgekli Harita Dretimi (TKGM), 

f. Veri Standartlarl (TKGM). 

7. SONUC 

a. Harita Uretiminde Hnemli bir konuma sahip Avrupa Dlkeleri, geli§en 
teknoloji ve kullanlcl isteklerindeki degi§imler sonucu ortaya 91kan teknik 

ve yHnetimsel sorunlarl, belirli organizasyonlar 9atlsl altlnda ve i§birligi 
gergevesinde 9Hzme yolunda bUtUnle§mi§lerdir. 

b. Bu organizasyonlar araslnda yer alan ve Uyesi oldugumuz OEEPE ve 
CERCO gibi kurulu§larln yanlslra, sorunlarln gittikge ge§itlilik kazanmasl 
yeni organizasyonlar olu§turma zorunluluklarlnl da gUndeme getirmektedir. 
Bunun bir sonucu olarak kurulan EUROGI (Avrupa Cografi Bi 19i Organi zasyon 
gemsiyesi) ve EARSeL (Avrupa Uzaktan AIgllama Laboratuarlarl Birligi) gibi 

kurulu§lara TUrkiye'nin de Uye olmaSl teklifi gUndeme gelmektedir. 

c. Bir Avrupa 

a91s1ndan olduk9a 

Dlkesi 
iyi olan 

olan TUrkiye' ni n hari taclllk faaliyetleri 

konumunu bu tUr organi zasyonlar i 9i nde 
olu§turulan projelere akti f bi r katlllm gHstererek kanl tlamasl ve 
kar§lla§llabilecek teknik sorunlara bu proje deneyimleri ile 9HzUm yolu 
aramaSlnln son derece yararll oldugu degerlendirilmektedir. 

/1/ OEEPE 

KAY N A K L A R 

Information Brochure, OEEPE YaYlnlarl, Ocak 
1994. 
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