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OZET 

TUrkiye 1991 Yl11ndan bu yana OEEPE (Avrupa Deneysel Fotogrametri 

Ara§tlrma Birli~i) Bilim ve YUrUtme Komitesi Toplantllarlna katllmaktadlr. 

Ba§delege slfatlyla toplantllarda Ulkeyi temsil eden yazar, OEEPE'yi yaptl~l 

~all§malar perspektifinde uluslararasl bazda bir de~erlendirmeye tabi 
tutmakta ve daha sonra sozkonusu de~erlendirmeyi ulusal baza 

indirgemektedir. Bu de~erlendirmelerde mevcut durumun bir irdelemesi 

yaplllrken, OEEPE'nin gelece~e yanelik olarak planladl~l projelere, 
TUrkiye'nin bakl§ a~lsl aneri mahiyetinde sunulmaya ~all§llmaktadlr. 

ABSTRACT 

Turkey has been participating in the meetings of Science and Steering 
Commi ttee, OEEPE since 1991. Author, who represents Turkey as a 

primerdelegate at the meetings, evaluates OEEPE in the international base. 
Considering its activities and reduces that evaluation to the national base. 

Present situation is analyzed in that evaluation and on the other hand, 

recommandations from Turkish side related to the projects of OEEPE towards 
the future are presented. 

1. GiRig 

1953 Ylllnda kurulan OEEPE'ye 1990 Ylllnda res men Uye olan TUrkiye, 1991 
Ylllndan bu yana Bilim ve YUrUtme Komitesi Toplantllarlna sUrekli katllmakta 

ve OEEPE ~atlsl altlnda dUzenlenen ara§tlrma projeleri ve ~all§ma gruplarl 
i~erisinde yer alarak, kurulu§ i~inde aktif bir Uye olma arzusunu 

sergi lemeye ~all§maktadlr. TUrkiye' nin OEEPE' ye Uye olmaslnln temel amaCl; 
bugUn i~in olduk~a geni§ bir uygulama yelpazesi i~erisinde bulunan 
fotogrametri alarllndaki geli§me ve yenilikleri izlemek, ara§tlrma projeleri 
araslnda yer alarak deneyim kazanmak ve sorunlarlna ~azUm Uretmenin yanlnda 
Avrupa Ulkeleri ile ileti§im ve i§birli~i §anslnl artlrmaktlr. 

Dart 

ge~mi§e 

Yll gibi klsa 
sahip OEEPE 

bir Uyelik daneminin ardlndan, 

hakklnda bazl de~erlendirmeler 

klrk Ylll 
yapmanln 

olabilece~i dU$Uncesine katllmakla birlikte, bu klsa danem i~inde de olsa 
kazanllan deneyimlerin paralelinde yapllacak de~erlendirmelerin anlaYl§la 
kar§llanaca~l Umit edilmektedir. Burada ama~ OEEPE'yi ele§tirmek de~il, dart 
Yllilk bir Uyelik danemine ili§kin izlenimlerin l§l~lnda, bugUn i~in varolan 
veya gelecekte ortaya ~lkabilecek darbo~azlarl, hem ulusal hem de Uye 
Ulkeler genelinde dile getirmektir. 
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2. GENEL DEGERLENDiRME 

OEEPE ile ilgili ortaya konacak genel degerlendirmeler once uluslararasl 

bazda ele allnacak daha sonra TUrkiye bazlna indirgenecektir. 

a. Uluslararas1 Bazda Degerlendirme 

OEEPE' nin yasal statUsUne dikkat edi lecek olursa, 

temel glkl§ noktasl olarak, Ulkelerarasl slkl bir 

soz konusu statU; 

i§birligi sonucu, 

Ulkelerin mevcut teknik ve Uretime yonelik sorunlarlna birlikte gozUm arama 
ortak paydaslndan hareketle, fotogrametrik yontemlerin geli§tirilmesi ve 

iyile§tirilmesinde duyarllk, kalite ve etkinligi artlrmayl hedef almaktadlr. 

Bu hedefin en can allcl noktaslnl ise, Uretime yonelik faaliyet gosteren 
organizasyonlarln, OEEPE'nin segtigi ara§tlrma proje sonuglarlnl hlzla 

uygulamaya aktararak gerek 'duyarllllkta, gerek hlzda, gerekse ekonomide 

belirli bir dUzeye eri§mesi olu§turmaktadlr. 

Diger taraftan mesleki alanda son Ylllarda ge)rUlen bUyUk teknolojik 

geli§im, fotogrametri bilimi kapsamlnln algllaYlcl teknolojisi, veri i§leme, 

cografi bilgi sistemleri, otomasyon, kartografya ve jeodezi gibi alanlarla 
yakln ilgisini ortaya glkarml§tlr. Bunun dogal bir yanslmasl olarak da 

OEEPE'nin yasal statUsU ve ara§tlrma perspektifinde yeni dUzenlemeler yapma 
zorunlulugu gUndeme gelmi§tir. 

Bu klsa aglklamalarln l§lglnda gerek teknolojik geli§imin gerekse buna 
paralel olarak sUrdUrUlen OEEPE ara§tlrma gall§malarlnln Uye Ulkeler 

nezdindeki etkisi a§agldaki ba§llklar altlnda ozetlenebilir. 

(I) Bundan 40-50 Yll oncesine kadar klasik hava fotografglllgl, 

hava fotografl olgUm ve dengelemesi ve klymetlendirme gall§malarlnda 
kullanllan donanlm ve yazlilm teknolojisi 25-30 Yllilk bir Uretim donemine 

cevap verecek nitelikleri ta§lmakta iken, son Ylliarda geli§en teknolojiye 
paralel olarak ortaya glkan bilgisayar destekli saYlsal sistemler ve 

elektro-optik donanlmlar eski fotogrametrik sistemlerin devrine son 
vermi§tir. 

(2) Soz konusu geli§ime uygulaYlcl kurulu§lar aglslnda baklldlglnda 
belirli bir sUre daha klasik fotogrametri tekniklerinin kullanlmlna devam 

edilirken yava§ yava§ da yeni teknikleri bUnyeye kazandlrma politikasl 
izlenmeye ba§lanml§tlr. Yakla§lk 1980 'Ii Yl11arln ba§lna kadar genelde bu 
yolda hareket edildigi soylenebilir. 

(3) 1980'li Ylllarln ikinci yarlslndan itibaren aglrllglnl gittikge 
hissettiren teknolojik geli§im, yukarlda sozU edilen politikanln 

izlenmesinde bUyUk zorluklar yaratmaya ba§laml§tlr. Bu geli§im gergevesinde, 
25-30 Yll gibi bir sUre fotogrametrik Uretim ihtiyaclna cevap veren analog 
klymetlendirme aletleri yerlerini analitik aletlere blraklrken ve aradan 10 
Yll dahi gegmeden bu sistemlerin de yerlerini yeni teknolojilere blrakmasl 
gergegi ile kar§l kar§lya kallnml§tlr. 
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(4) Yeni el.ektro-optik teknolojileri destekleyen bilgisayarll 

birimlerin 5-7 

bakIm-onarlm ve 
sUrekli olarak 

Yll gibi bir sUre igerisinde demode olmasl ve sonu9ta 

yedek par9a destegini yitirmesi, uygulaYlcl kurulu§larl 
pahall yeni teknolojileri transfer zorunlulugunda 

(5) Bu durumda; hIzla geli§en, kullanlm omrUnUn klsallgl yanlsIra 
gittikge pahall olan yeni teknoloji transferi, sonu9 UrUnUn, yani verilerin 

de dogal olarak pahall elde edilmesi ve pazarlanmasl sonucunu dogurmaktadlr. 

Buna ko§ut olarak bozulan arz-talep dengesi, .Uretici kurulu§larl pazarlama 

slkIntlsIna dU§Urmektedir. 

(6) Diger taraftan Uye Ulkelerip genelinde varolan ekonomik 
slklntllar mesleki baza indirgendiginde; ozellikle Cografi Bilgi Sistemi 

(CBS) olu§turma 9abalarlnda, geli§en teknolojiyi izleme ve ulusal boyutta 
uygulamaya sokmada onemli bir engel ozelligi ta§lmaktadIr. 

(7) AyrIca geli§en teknolojiye bagll olarak uygulaYlcl ve Uretici 

kurulu§larln te§kilatlanma sorunlarl da gUncelligini sUrekli korumaktadlr. 

(8) Vye Ulkelerin bUyUk bir 90gunlugu hem sivil hem askeri sektore 
veri hazIrlamakta, her sektt 'Un sorunlarlnln ve isteklerinin farkll olmasl, 
gozardl edilmemesi gereken bir husus olarak kendini gostermektedir. 

(9) Verilerin korunmasl, yayln haklarl (copy-right) ulusal ve 

uluslararasl veri transferi gibi konulara yonelik sorunlarl 90zme 
giri§imlerine ozel bir agIrllk verilmesinin gerekliligi her gegen gUn biraz 

daha artmaktadIr. 

(10) Geli§en teknolojiye bagll olarak elde edilen saYIsal UrUnlerin 
kullanlcllarl da bunlardan yararlanabilecek yeni donanlm ve yazI1Imlar 
edinme gergegi ile kar§1 kar§lya kalml§lardlr. Bu da sonu9ta ayrl bir 
ekonomik sorun kaynagl olmaktadIr. 

(11) Teknoloj ik geli §imin en onemli etkilerinden biri de, insan 
kaynagIna gereksinimi nicelik olarak azaltlrken nitelik olarak onemli 019Ude 
artIrmasIdIr. Bu da insan kaynagInl saglayan kurumlarln daha uzun ve daha 
geni§ kapsamll egitim planlamalarl ihtiyacInl gUndeme getirmi§tir. 

b. Ulusal Bazda Degerlendirme 

TUrkiye'nin OEEPE'ye Uye olmasl, Avrupa Ulkeleri arasIndaki gergek 

yerInl gormesi a9IsIndan son derece yararll olmu§tur. Ozellikle §u anda 
ugra§ alanl igerisinde yer alan konulara yonelik ara§tIrma projelerine ve 
9all§ma gruplarlna katIlmakla, mevcut sorunlarlna 90zUm getirmenin yanlsIra, 
deneyim kazanma ve egitim eksigini giderme gibi olanaklarl da degerlendirme 
§ansInl elde etmektedir. AyrIca gozlemledigi diger projelerle, teknolojinin 
geli§im 9izgisini izleyerek, gelecege donUk pHinlamalarlnln daha gergek9i 
bir platforma kavu§masInl saglamaktadlr. 
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Diger taraftan OEEPE faaliyetlerinin yakln goz1emcisi olma slfatlyla, 

gerek U1ke gerekse kurum bazlndaki i91evlerini irdeleyerek, zaman zaman 

OEEPE proje1eri kapsamlnda oze1e9tiri yapma ve bazl eksiklik1erini gorme 

olanaglna da sahip olmaktadlr. Bu konuya ili9kin ana b-a911k1ar a9agldaki 

bi~imde ozetlenebi1ir. 

(1) Egitim konusunda onem1i bir i9birligi a~lgl bulunmaktadlr. 
OEEPE U1ke1erinden oze11ik1e i9ba91 egitimi hususunda yardlm ve destek 

bek1enmektedir. Soz konusu egitim ihtiyaclrlln konu ba911klarl o1arak 

SaYlsal fotogrametri 

GorUntU i9leme 
NoktaslZ ve saYlsa1 gorUntU1er1e fotogrametrik nirengi 
Fotogrametrinin CBS ile bUtUnle9mesi 

Kinematik GPS uygulamalarl 
slralanabilir. 

(2) Ulusal CBS olu9turmada Ulkelerin kurumlarl araslndaki 

sorumluluk belir1eme (veri toplama, i 9 leme vb.) ve ag (network) olu9turma 
deneyim1erinden yararlanmak istenmektedir. 

(3) Her konuda ara9tlrma yapmak gUzel bir ~aba olarak 

degerlendirilmekle beraber, uygulama 9ans1 olduk~a zaYlf olan konularda 

ara9tlrma yapmanln israfa neden oldugu endi gesi de ta91nmaktadlr. TUrkiye 
i~in ornek vermek gerekirse; yeryUzUndeki ~al19mada kontrol noktaslZ ya da 
i 9aretli noktaya ihtiya~ varsa, nirengi noktaslZ 

ara9tlrma ~al19masl 9U anda Ulke i~in aciliyet 
fotogrametri~ nirengi 
ta91mamaktadlr. Diger 

taraftan, sahip bulunulan anali tik ortofoto sisteminin Urettigi ortofoto 
haritalara istekli ki9i veya kurulu9lar bulunmadlgl sUrece saYlsal ortofoto 
teknigine ge~menin anlamslz oldugu degerlendirilmektedir. 

(4) OEEPE'ye Uye Ulkelerin genelinde var olan ancak degi§ik 

dUzeylerde seyreden ekonomik slklntllar, TUrkiye i~in son Ylilarda 
aglrllglnl bi raz daha fazlaca hissettirmektedir. Bu nedenle yukarda 

a~lklanmaya ~al191lan hlZll teknolojik geli9imin yarattlgl sonu~ ~lktl UrUn 
ve bunun pazarlanmaslnl da kapsayan o1umsuz1uklar Ulkemizde a<;;lk~a 

gorUlmektedir. 01aya ulusal boyutta baklldlglnda ihtiya<;;larln <;;ok iyi 

be1irlenmesi ve buna paralel olarak beklentileri en iyi §ekilde kar91layacak 
sonu~ UrUnlerin elde edi1mesi, bu UrUn1eri elde 
dolaYlslyla hem zaman hem de ekonomik kaYlplarl 

ederken yinelemelere ve 
asgariye indirecek slkl 

kurumlar araSl i9birligine gidilmesi gerekliligi gi ttik<;;e artan bir onem 
kazamaktadlr. 

Soz konusu dU9Unce1eri uygulamaya ge<;;irirken ortaya <;;lkacak sorunlara 
ulusal platformda <;;ozUm aramanln yanlnda, bu yondeki uluslararasl ili9kileri 
daha da artlrlCl ~abalar i<;;inde olmanln yararl on plana ~lkmaktadlr. 
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3. SONUC 

Yukar~da ag~klanmaya gal~§~lan sorunlara, OEEPE §emsiyesi alt~nda gozUm 
arama dU§Uncesi ~§~g~nda ilk ad~m olarak a§ag~daki oneriler akla 
gelmektedir. 

a. Uygulay~c~ ve Uretici sorunlar~na yonelik projeler olurturma 
yonUnde daha fazla gaba sarfedilmesi, 

b. Sonuglanan projelerin uygulamaya aktar~m~nda, olay~n ekonomik 
yonUnU sUrekli gozeten bir dU§Unce yap~s~n~n geli§tirilmesi, 

c. OEEPE 'ye Uye Ulkelerin mevcut 
organizasyonel sorunlar~n~ dile getirecegi 

teknik, 
ya da 

Uretime yonelik ve 
bu sorunlar~n~ gozmU§ 

olanlar~n deneyimlerinden yararlan~lacag~ sUrekli bir gal~§ma grubunun 
olu§turulmas~, 

d. Projeyi olu§turan ve sonugland~ran akademisyenlerle, soz konusu 
gal~§malar~n uygulamaya konmas~na karar verecek ve uzun vadeli bir Uretim 
sUresince ortaya g~kacak sorunlar~ gozme gorevi ile yUkUmlU uygulay~calar~n 
OEEPE bUnyesinde dengeli bir bigimde yer almas~na ozen gosterilmesi, 

e. 
mU§teri 

Pazarlama, 
istekleri 

verilmesi, 

veri transferi, 
gibi konulara ve 

verilerin 
bunlar~n 

korunmas~, yay~n haklar~, 

igerdigi sorunlara oncelik 

f. Ara§t~rma proje onerisi igerisinde, 
uygulay~c~lar yon Un de bir ihtiyag ara§t~rmas~ 

aranmas~ ve bu konuda bir egilimin ortaya konmas~, 

proje sahibi taraf~ndan, 

yap~lm~§ olmas~ hususunun 

g. Neredeyse bUtUnUyle kabuk degi§tirmeye ba§layan fotogrametri 
konusunda yak~n ve uzak gelecegi igeren bir yakla§~m~n ya da poli tikan~n 
ortaya konmas~n~n yararl~ olacag~ degerlendirilmektedir. 

KAY N A K L A R 

/1/ OEEPE Information Brochure, OEEPE Yay~nlar~ Ocak 1994. 
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