
YAKIN RESU1 FOTOGRAr.lETRISIVE TORK1YE'DE UYGULAHA OLANAKLARI 

Ayhan ALKIS 

1. GIRlS 

Bilindigi gibi, fotogrametrinin ilk uygulamalarl yakln resim fotogramet

risi alanlnda olmu§tur. Fotografln bulunu§undan klsa bir sUre sonra, 1858 

Ylllnda alman Meydenbauer, fotograhn nesnel ic;erigini olc;me teknigi ile 

bUtUnle§tirerek, Ylkllan bir kilisenin elde mevcut resimlerine gore onarlml

nl gerc;ekle§tirmi§tir. Aynl zamanda fotogrametrinin de ilk kuruculanndan 

sayllan Meydenbauer, kUltUr yapltlannln belgelenecegi bir merkezi or

gUte duyulan gereksinimi daha 0 zamanlar gormU§ ve bUyUk c;abalarla 1883 Yl

llnda Berlin'de ilk ulusal fotogrametrik dokUmantasyon merkezini (Prusya 

Resim OrgUtU) kurmu§tur. Boylece 1kinci DUnya Sava§l sonlarlna dek, saYlla

rl 70.000 e ula§an fotogrametrik resimlerle Birinci ve 1kinci DUnya Sava§larl 

sUrecinde Orta Avrupada Ylkllan bUyUk tarihsel degere sahip kUltUr yapltla~ 

rlnln gerc;ek §ekline uygun olarak onarlmlna katklda bulunmu§tur. Halen Dogu 

Berlin'de bulunan merkez, gUnUmiiz<;ie yeri doldurulamayan, vazgec;ilmez tek 

kaynak olma niteligini siirdiirmektedir. 

Ancak daha sonralarl yirminci yUzyll ba§larlndan itibaren, ozellikle 

Birinci Diinya Sava§l sUrecinde ortaya C;lkan geli§meler fotogrametri~7i de 

etkilemi§ ve topografik-kartografik gereksinimleri on plana pkarml§tlr. 

Yakln resim fotogrametrisi ise sadece mUnferit olc;me c;all§malannda kulla

nl1lr' olmU!~tur. 

Mevcut analog degerlendirme aletlerinin c;ogunlukla hava fotogrametrisi

ne yonelik olu§larl yakln resim fotogrametrisinin uygulama olanaklarlnl 

olumsuz bic;imde etkilemi§tir. GiinUmiizde ise yakln resim fotogrametrisinin 

gereksinimlerine uygun analog ve ozellikle bu konudadaha iiniversal uygula

ma olanagl saglayan analitik degerlendirme sistemlerinin geli§tirilmi§ 01-

maSl uluslararasl alanda konuya veri len onemin artmaslna ve bunun sonucu 

olarak; ozellikle mimarllk, mUhendislik ve endUstri fotogrametrisi uygula

malarl0ln yayglnla§maslna olanak saglaml§tlr. Giiniimiizde pek c;ok Ulkede yakln 
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resim fotogrametrisinin ~ok ~e§itli ve yayg~n uygulamalar~ liniversite ve 

ara§t~rma kurumlar~ yan~nda kamu ve ozel sektorlin ugra§~ alan~na girmi§tir. 

Yak~n resim fotogrametrisinin bilimsel, teknolojik ve uygulama alan~nda 

glinlimlizde ula§t~g~ bu durumu, lilkemiz ko§ullar~ ve ulusal gereksinimlerimiz 

a~~s~ndan degerlendirilmesi yararl~ olacakt~r. Bu ama~la ~al~§mada; yak~n 

resim fotogrametrisinin glinumlizdeki i~eriEi, i§levleri gozden ge~irilmi§ 

dogruluk ve ekonomi yonlinden geleneksel diger yontemlerle kar§~la§t~r~lmas~ 

yap~lm~§t~r. Sonu~ta bu alanda yurt i~inde ve yurt d1§~nda edindigimiz ki§i~ 

sel deneyimler ~§~g~nda yontemin lilkemizdeki uygulama olanaklar~na deginil

mi§ ve bu konuda ~e§itli onerilere yer verilmi§tir. 

2. YAKIN REStr1 FOTOGRAMETRtSt 

2.1. Tanlm ve tcerik 

Bilindigi gibi "yak~n resim fotogrametrisi", ahm uzakhg~n~n (ahm sis

temi ile ol~lilecek nesne aras~ndaki uzakl~k) yak~n alan i~in s~n~rland~g~ 

yontemdir. Soz konusu alan~n kabaca mikroskop gozlemlerinde oldugu gibi mik

rometre mertebesinden yakla§~k 300 m ye dekuzand~g~ kabul edilir. 

Yak~n resim fotogrametrisi,Uluslararas~ Fotogrametri ve Uzaktan Alg~la

rna Birligi'nce (ISPRS) fotogrametrinin topografik olmayan uygulamalar~ (Non 

Topographic) yada bazen yersel fotogrametri ( terrestrial photogrammetry) 

olarak adland~r~lmaktad~r. 

Fotogrametrinin uygulama alanlar~; kullan~lan al~m sistemlerine (alg~

lay~c~lar/kameralar) ve resim ol~eklerine gore ~izelge~l'de s~n~fland~r~l

maktad~r. 

2.2. A11m ve Oeger1endirme 

Yak~n resim fotogrametrisinin matematiksel modeli merkezsel izdli§lim ya

n~nda, paralel izdli§lim yontemlerini ve taray~c~lardan elde edilen gorlintlile

ri, radar, sonar gorlintlilerini i~erir. Al~m sistemi olarak; 

* Film Icam lizerine resim ~ekebilen monol stereo kameralar, 

* Taray~c~lar (scanner), 

* Rontgen ayg~ t lar~ , 
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* Tarama ve traqsmisyon e1ektron mikroskop1ar~, 

* Analog ve say~sa1 ~~k~§l~ foto diyot 

dizi1eri ku11an~lmaktad~r. 

ALIM StSTEMt REStM YONTEM 
ALGILAYICI / KAMERA OLr;ECt 

TELESKOP 1:106 

UYDU LFC 1:104 UZAKTAN ALGlLAMA 

UQAK 1:103 
HAVA FOTOGRAMETRtSt 

HELtKOPTER RMK 1:102 

TMK 12 I 

YERSEL UMK 20 1:10 2 
YERSEL FOTOGRAMETRt 

P31 

SMK 40/120 

YAKIN C 40/120 1:10 YAKIN REStM FOTOGRAMET-

P32 RtSt 

MAKRO 1:1 MAKRO FOTOGRAMETRt 

MtKRO MtKROSKOP 102 :1 MtKRO FOTOGRAMETRt 

ELEKTRON 
1:06:1 NANO MtKROSKOBU NANO FOTOGRAMETRt 

RONtGEN 

HOLOGRAFt RONTGEN RONTGEN FOTOGRAMETRtSt 

~OK ODAKLI 

r,;ize1ge-l Resim 151~ek1erine ve ahm sistem1erine gore fotogrametri
nin s~n~f1and~r~lmas~. 

Bilindigi gibi fotogrametride veri top lama i§lemi fizikse1 (optik-fo

tografik) bir olaydH; fotograf ~ekimi yo1uy1a olu§ur. Bu o.lu§um i~in ge

rek1i ko§u1, cismin fotograf~n~n ~eki1ebi1ir olmas~, ba§ka bir deyi§le al~m 

sistemi i~in a1g~lanabilir; yiizeyi ol~iilebilir olmas~dH. 

Bu neden1e genel olarak 

* Mikroskop alt~nda gozlenebilecek kadar ~ok kii~iik yada aksine ~ok bii

yiik, 
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* Kat1, SlV1 ve gaz tum cisimler, 

* Ve.bunlardan olu§an h1Z, ivrne vb. gibi fiziksel buyukluklerin 

geometrik durumlar1 ve degi§imleri, 

yak1n resim fotogrametrisi yontemleriyle belirlenebilir. 

Fotografik olu§um i~in l§lk kaynag1na gereksinim vard1r. Bu ama~la nor

mal l§lk 1§lnlar1 yan1nda k1z1lotesi lSl l§lnlarl, rontgen 1§lnlar1 vb. di

ger l§lnlardan yararlan1l1r. 

Toplanan veriler fotogrametrik veri i§leme yontemleriyle degerlendiri

lirse, nesnenin buyukluk, konum, §ekil, kenar, a~l, alan, hac 1m vb. gibi 

diger verileri saptanabilir. Degerlendirme sonu~lar1 ise resim, plan, ~izim, 

koordinatlar, programlar §eklinde sergilenebilir. Zaman dorduncu boyut ola

rak al1nd1g1nda deformasyon, hareket, h1Z ve bunlar1n degi§imleri kolayca 

saptanabi lir. 

Degerlendirme, rodresman yontemi yan1nda u~ boyutlu degerlendirme yontemle

riyle analog, saY1sai ve resimsel bi~imde yap1l1r. Donan1molarak analog 

degerlendirmede; A 40, Terragraph, Tecnocart vb. gibi yersel fotogrametri 

i~in geli§tirilmi§ aletl\rden ba§ka A 10, Planimat, Topocart gibi universal 

aletler de kullan1lmaktadu. ·Ozellikle muhendislik ve endustri gibi yliksek 

dogruluk gerektiren ~all§malarda AC-l, BC-2, Planicomp CIOO gibi analitik 

degerlendirme sistemleri tercih edilmektedir. 

Bu alanda uygulamalar1n ~e§itliligi, degi§en farkl1 gereksinimleri kar

§llayacak ~ok esnek bir al1m ve degerlendirme yontemini zorunlu k1lmaktad1r. 

Ayn1 amaca yonelik uygulamalarda bile farkll ~evresel ko§ullar yeni bir du

§unce ve planlama gerektirmektedir. Bu nedenle ozellikle muhendislik, en

dustri gibi yuksek dogruluk isteyen ~al1§malarda saY1sal yontemler ve saY1-

sal degerlendirme sistemleri giderek buyuk onem kazanmaktad1r. 

Diger taraftan al1m ve degerlendirme i§lemleri a~lslndan geleneksel ~ev

rim-d1§1 (off-line) ~all§malar gunumuzde real-time fotogrametrisinde gozle

nen ~evrim-i~i (on-line) niteligi kazanm1§t1r. 

Donan1m a~lslndan gunumuzde geli§tirilen al1m kameralar1 ve degerlendir

me sistemlerinin gunumuz gereksinimlerini kar§llayabilecek nitelikte olmaS1-

na kar§ln; yak1n resim fotogrametrisi alan1nda kullanllabilecek universal, 

esnek ve verimli yaz1l1mlara gereksinim vard1r. Bu konuda baZ1 denem.elere 
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rastlanmakla birlikte : 

* AI~m durumunun serbest~e se~ilebildigi, 

* D~§ yoneltme verilerinin ve diger serbestlik derecelerinin istege 

gore al~nabildigi, 

* Resim ve nesneyi i~eren tum verilerin birlikte dengelenebildigi, 

* Hatalar~n kolayca ay~klanabildigi, 

yaz~l~mlara buyuk ol~ude gereksinim duyulmaktad~r. 

2.3. Dogruluk ve Ekonomi 

Bilindigi gibi fotogrametride dogruluk, resirn ol~eginin bir fonksiyonu 

olarak tan~rnlanabildigi gibi al~rn uzakl~g~na bagl~ olarak da (bag~l dogru

luk) ifade edilrnektedir. 

,Yonternin uygulanabilirligi a~~s~ndan en onernli ogelerden biri yonternin 

dogrulugu; 

* AI~rn uzakl~g~na ve baz uzakl~k oran~na, 

* Kontrol noktalar~n~n tan~nabilirligine, i§aretli olup olrnad~g~na, 

dag~l~rn~na ve s~kl~g~na, 

* AI~rn ve degerlendirrne sistemlerinin niteligine, 

* Degerlendirrne yonterninin analog, say~sal ve resirnsel olu§una, sonu~

lar~n gosterili§ bi~irnine, 

* Ayd~nlatma ko§ullar1na ve kullan~lan fotografik rnalzerneye, 

* Ve bu alanda edinilen deneyirnlere, 

Yukar1da sozu edilen bu etkenler yan1nda diger taraftan rnirnar11k, rnu

hendislik, endiistri vb. diger alanlan i~eren uygularna derneti i~in gec;erli 

olabilecek bir dogruluk saptarnas1 oldukc;a gii~tur. 

~ekil-l de fotogrametrinin dogrulugu, obje boyutuna (a) ve ol~u duyar

l~g~na bagl1 olarak (a/Aa) se~enek olabilecek diger yonternlerle (jeodezi, 

holograrnetri, mikroskopi, olc;rne teknigi, vb.) kar§11a§t1rrnaI1 bi~irnde gos

terilrnektedir (K. Mu t z e gore). Burada olc;ulen noktalar1n kolayca ay1rt 

edilebildigi varsay1Irn1§Hr. Ancak son Y111ardaki analitik fotogrametri 
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0.01 , 

a1an1ndaki 01um1u geli§meleri gozden ua,k tutmamak gereklidir. 

~eki1-1 deki veri1er ince1endi~inde fotogrametrik yontemin ge1enekse1 

jeodezik yontem1er ve mekanik ol~me yontem1eriy1e rekabetini sUrdUrdU~U iz-

1enmektedir. 

0.1 1 , 

105 

--------------------.., 
10 100 1000 , 

MEKAN!K ~CI>1E TEKN!~! 

I , 
10000 

Boyut 

100000 al 
••......• t •.••.••...... •• 1. I ••• 
~. "! :' : :, : 
.: r : 

JEODEZ! 

I . ,--'-'-'---'1 : 
104 L- - - __ L_ - - - - - -'t- - -~=--7l.~-:..:-l=-_-, 

r'N''''''''~'''''IN'''''''''''''''''''''';'' ",.", """""'..,.I'N'fI'N'''''$ i'---'-
~ M ! K R 0 S K 0 P ! . iHOL~GRAMETR!i : ............................ : 
l.' _~ I l! -
~~.cu«t'ar" ... «fu~!@".<~<~ ...... .,.~.l O"..e. _~<.b.,.,...-, ......... .f-... -A. I I RASTER ELEKTRON : L.._._._._._._. 
: MtKROSKOP!S! 2 I 1._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. 10_ .. ,.J 

E'OTOGRAMETR! 

~eki1-1 K.MUtze'ye gore baZ1 ol~me yontem1erinde do~ru1uk. 

MUhendis1ik, endUstri, madencilik gibi.o1~U do~ru1u~unun ~ok onem1i 01-

dugu yak1n resim fotogrametrisi uygu1ama1ar1nda ba~11 do~ru1u~un yontemin 

ekonomisine de bagl1 ola.rak 1: 100 ile 1: 10.000 aras1nda de~i§ti~i· gorii1mek

tedir. 
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A~~k mad en i§letmelerinde dekapaj miktarlar~n~n belirlenme~i amac~yla 
yapdacak (n~melerin dogrulugu klitle birimi olarak % 0,5 - 1 araS1nda de

gi§mektedir. 

Mimarl~k, arkeoloji ve kent planlama alan~ndaki uygulamalarda fotogra

metrik yontemin elle yap~lan geleneksel ol~me yontemlerine gore on kez da

ha dogru oldugu uzun slirede yap~lan ~al~§malardan elde edilen deneyimler 

sonucunda kan~tlanm~§t~r. 

2.4. Diger Yontemlerle Kar~11a~tlrma 

Fotogrametrik yontemin uygulanabilirligi, oncelikle yontemin ozyap~s~n~ 

olu§turan niteliklere daha a~~k bir deyi§le, birol~me problemini ~ozebilir

ligine baghd~r. Bu nedenle soz konusu nitelikleri g,"li§en glinlimliz teknolo

jisi a~~s~ndan olumlu ve olumsuz yonleriyle ortaya koymak gerekir. ~izelge-2 

de belirtilen olumlu ve olumsuz nitelikler yontemin uygulanabilirligi konu

sunda temel etkenlerdir. Sozli edilen yontemlerden biri ya da birka~~ alter

nat if yontemin se~iminde dogrudan veya dolayl~ bi~imde tek se~enek olabilir. 

Sozgelimi mlihendislik ya da endlistri alan~ndaki bir uygulamada fotogrametri

nin ~ok k~sa al~m sliresine sahip olu§u, ~ok k~sa slireli arazi ~al~§mas~, do

lay~s~yla in§aat~n, liretimin ~ok k~sa slire ya da hi~ engellenmemesi sonucunu 

dogurur. Bu niteligi ile uygulamada tek se~enegi olu§turabilir. 

Nesneye ili§kin ylizeysel li~ boyutlu verilerin poz sliresi gibi ~ok k1Sa 

bir slirede depolanabilir olu§u, fotogrametrinin en bliylik sermayesidir. Bu 

aitelik diger yontemlerle kar§~la§t~r~ld~g~nda soz konusu verilerin elde 

edilmesi i~in olduk~ayogun hesap ve ol~li i§lemlerine gereksinim oldugu go

rlillir. Artan nokta yogunlugu, nesne ayr~nt~lar1n~n zenginligi kar§~s~nda 

fotogrametrik yontemin listlinlliglinden soz edilebilir. 

Ayr~ca al~m ve degerlendirme i§lemlerinin zamansal olarak ayr~l~g~, ni

teligi, her tlirlli ol~me ~aI1§malar~n1n al~m ko§ullar~na bagl~ olmadan bliro

da daha rahat ve kolay yap1lmas~ olanag~n~ dogurur. Bu nitelikten h1z11 bir 

belgeselle§tirme, peryodik §ekil kontrolu ~aI1§malar1nda olumlu sonu~lar ve-

rirler. 

Mevcut yontemler aras1ndiln amaca en uygun yontemin se~iminde yontemin 

ozyap~:nn~ olu§turantemel nitelikler yan~nda ula§1lan dogrulukve ekonomik 
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oianaklar da yontemin uygulanabiIirIigini onemii ol~Ude etkiler. Genel ola

rak aiternatif yontem se~iminde; 

* AI1m ve degeriendirme i~in gerekli aietsel donan1m ile gerekli yaz1-

I1mIar1 i~eren yat1r1m gereksinimieri, 

* Gerekli donan1m ve yaZ1I1mIar1' amortize edebilecek ~ah§ma sUreci, 

* Dogruluk bekientilerinin kar§1Ianmas1, 

* Personelin niteligi ve deneyimieri, 

onemii ol~Ude rol oynar. 

Bu ko§ullar aIt1nda yap1Iacak bir uygulamada en uygun yontemin se~imin

de teknik eIemanlara bUyUk gorev dU§mektedir. 

Sonu~ olarak fotogrametrinin tarihsel geIi§im sUresince edinilen dene

yimier ve yontemin nesnel ko§ullar aIt1nda sagIad1g1 yararlar gozonUne al1n

d1g1nda fotogrametrik yontemin ~ogu,kez daha dogru, gUvenilir, ekonomik ve 

verimii bir yontem oidugu gorUImektedir. 

2.5. Uygulama Alanlarl 

Bilindigi gibi yak1n resim fotogrametrisi 

* Mimarl1k, arkeoloji ve kent pianiama, 

* MUhendisIik yap1lar1,yUksek yap1lar, koprU ve tUneIIer, 

* EndUstride, gemi, u~ak ve otomobil modellerinin yap1m1nda, 

* A~1k ve kapaI1 maden i§letmelerinde, 

* Jeoloji, je'omorfoloji ve meteorolojide, 

* T1p, spor ve antropoloji, zooloji, 

* Fizik, kimya, 

* Kriminilistik ve balistik, 

gibi ~ok yayg1n ve ~e§itii uygulama olanaklar1na sahiptir. 

Bu ~aI1§mada mimarl1k, mUhendisIik, kent planIama,endUstri alan1nda· 

yurt i~inde ve d1§1nda yapt1g1m1z ~aI1§malardan ornekler sunarak, edinilen 

deneyimlerin 1§1g1nda yak1n resim fotogrametrisi yonteminin olumlu ve olum

suz niteliklerine deginecegiz. 
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Turkiye'de fotogrametri topografik harita ve planlar1n uretiminde uzun 

ve ba§ar1l1 bir ge~mi§e sahip olmas1na kar§1n yak1n resim alan1ndaki uygu

lamalar1 olduk~a yeni saY1l1r. 11k uygulamalar mimar11k fotogrametrisi ala

n1nda olmu§ ve 1967 y1hnda Orta Dogu Teknik Universitesi bunyesinde "Foto

grametri Merkezi'nin" kurulmas1 ile ba§lam1§t1r. Daha sonralar1 a11m kame

ralan ve bir analog degerlendirme aletiyle donat1lan birim tarahndan gu

numuze dek degerli ~a11§malar yap1lm1§t1r. Bunun yan1nda 1stanbul Teknik 

Universitesi, Ylld1Z Universitesi ve Sel~uk Universiteleri'nin Jeodezi ve 

Fotogrametri Muhendisligi Bolumlerince mimar11k, muhendislik vb. alanlarda 

bilimsel ve uygulama11 ~a11§malar yap1lmaktad1r. 

Yersel fotogrametri egitim ve ogretimde sadece universitelerimizin Jeo

dezi ve Fotogrametri Muhendisligi Bolumlerinde yap1lmaktad1r. Mimar11k, kent 

planlama, arkeoloji ve in§aat muhendisligi gibi.kom§u dallar1n ogretim prog

ramlar1nda ise yer almamaktad1r. Bilimsel ara§t1rma ve uygulama11 ~a11§ma

lar ise yeterli digildir. 

1lgili kamu kurumlar1n1n (Kultur ve Turizm Bakanl1g1, Eski Eserler ve 

Muzeler Genel Mudurlugu, Vak1flar Genel Mudurlugu, Turkiye Komur 1§letmele

ri Kurumu)ve buyuk belediyelerimizin yak1n resim fotogrametrisi uygulamala

r1na gereken onemi verdiklerini soylemek zordur. Mevcut aletsel olanaklar 

ise yeterli say1da uzman personel bulunmad1g1 i~in etkin ve verimli bir bi

~imde kullan1lamamaktad1r. Bu alanda kurumlararas1 i§birligine gereksinim 

vard1r. 

Diger taraftan hava fotogrametrisinin bilinen yasal nedenlerle s1n1rh 

oldugu du§unulecek olursa uygulama olanaklar1 a~1s1ndan yersel fotogramet

rinin olduk~a buyuk bir §ansa sahip oldugu soylenebilir. 

Yak1n resim fotogrametrisi alan1nda en yayg1n uygulamalara mimar11k 

fotogrametrisi alan1nda rastlanmaktad1r. Sozu edilen ~a11§malar sadece uni

versiter kurumlar taraf1ndan amator ~a11§malar olarak surdurulmektedir. 

4. SONUCLAR VE UNERtLER 

Fotogrametrinin tarihsel geli§imi sUresince gUnUmuze dek edinilen de

neyimler. nesnel ko§ullar alt1nda saglad1g1 yararlar gozonUne al1nd1g1nda; 

fotogrametrik yontemin ~ogu kez daha duyar11, ekonomik, glivenilir ve verimli 

bir yontem oldugunu dogrulamaktad1r. 
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Bilgisayar teknolojisine bagl~ olarak alet liretimindeki geli§meler, ya

k~n resim fotogrametrisinin ozellikle endlistri, mlihendislik gibi alanlar~n

da uygulama olanaklar~n~ art~rmaktad~r • 
. ~ ~ . 

Ulkemizde hava fotogrametris~ uygulamalar~n~n bilinen nedenlerle s~n~r-... ' 
l~ oldugu dli§linlilecek olursa; uygulama olanaklar~ a~~s~ndan yersel fotogra

metrinin bu arada ozellikle lilkemizde bliylik gereksinim duyulan mimarl~k fo

togrametrisi, uygulamalar~n1n olduk~a bliylik §ansa sahip oldugu soylenebilir. 

Ulkemizde ozellikle son y~llarda artan nlifus ve sanayile§me hareketleri

nin dogurdugu kentle§me, turizm sorunlar~, deprem, yang~n, su bask1n~, vb. 

gibi dogal felaketler nedeniyle ~ok zengin, tarihi, kliltlirel ve turistik 

degerlere sahip kliltlir yap~tlar~ ~aglar~n~n karakterini yitirmekte; ya da 

giderek yok olmaktad~r. 

Diger taraftan glinlimlizde kliltlir yap~tlar~n~n korunmas~ ve belgelenmesi 

uluslararas~ sozle§meler - 1964 Venedik, 1954 Lahey, ve 1972 Paris Sozle§

meleri - bir~ok lilkeye oldugu gibi Tlirkiye'ye de gorev ve sorumluluklar ylik

ledigi bilinmektedir. 

Bu nedenle kliltlir yap~tlar~n~n korunmas~na yonelik belgeleme ~al~§mala

r~nda elle yap~lan geleneksel ol~li yontemlerine kar§~n, ortalama 10 kez da

ha dogru ve a'~mda 100-130 kez, degerlendirmede 2-5 kez daha ekonomik olan 

mimar11k fotogrametrisinin sundugu olanaklardan yararlanma yoluna gidilme

lidir. 

Bu ama~la; belirlenecek oncelik s~ras~na gore kliltlir yap~tlar~n~n olu§

turulacak fotogrametrik al~m ekipleri taraf~ndan h~zla al~mlar~n~, gerekti

ginde li~ boyutlu degerlendirme ve belgelemelerini yapacak doner sermayeli 

bir Ulusal Fotogrametrik Doklimantasyon Merkezi kurulmal~d~r. Boylece ilk ya

t~r~m masraflar~ d~§1nda ~ok bliylik masraflara girmeden ~ok k~sa slirede on

celikle tlim kliltlir yap~tlar~n~n belgelemesi yap~labilir. 

TUFUAB Konseyi 1985 y~11nda bu konuda ald~g~ temenni karar~n~ ilgili ku

rumlara iletmi§ bulunmaktad1r. 

Bu konuda ba§ta Kliltlir ve Turizm Bakanl~g1 olmak lizere ilgili diger tlim 

kurumlarla, liniversite ve ara§t~rma kurumlar~n~n finansiyel katk~ ve destek

leri §liphesiz ozellikle ba§lang~~ta zorunlu olacakt~r. 

Ancak konuyu sadece bir finansman sorunu olarak gormek kan1mca yanl~§ 

olur, zira burada en uygun yontemin se~imi ya da bir ba§ka deyi§le ~agda§ 
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teknolojik olanaklar soz konusudur. 

Geleneksel yontemlere kar§1n fotogrametrik yontemin benimsenmesinde go

rUlen ~ekingenlik, tutucu davran1§ ve dU§Uncelerin silinmesinde bizlere 

onemli gorevler dU§mektedir. 

* Yap11an ~a11§malar, ara§t1rmalar sonu~lar1yla birlikte ilgili mesleki 

dergilerde yay1nlanma11, 

* Ayn1 bi~imde bu alanda ugra§ veren TUFUAB, CIPA, I COMAS , ISP, UNESCO 

vb. gibi uluslararas1 veulusal kurulu§lar ile i§birli~i ve dayan1§ma 

saglanma11, bUyUk projelerin ger~ekle§tirilmesinde teknik ve finansi

yel yard 1m yollar1 ara§t1r11ma11, 

* Universitelerimizin In§aat MUhendisligi, Mimar11k, Kent Planlama Bo

lUmleri ogretim programlar1nda fotogrametrik yontemin se~enekleri ak

tar11ma11d1r. 
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