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ELEŞTİRİ - TARTIŞMA

AÇIKLAMA

.  : ..  Derginin  bu  bölümünü  mesleğimize  ilişkin  güncel  sorunların
tartışılmasına açmak istiyoruz* Önceden yayınlanan konulara kat-
kılarda bulunmak veya yeni konulan gün ışığına çıkarmak amacıyla
kaleme alınmış yazılara burada yer vermek dileğindeyiz.

Nerede  olursa  olsun  mesleğimizi  uygularken,  çarpık  düzenin
doğal sonucu olarak ortaya çıkan sorunları; bu sorunların çözümü
için  geliştirdiğimiz  fakat  çevrenin  çıkarcı  suskunluğunda  boğulan
önerileri buradan meslek çevrelerine yayabiliriz.

Bu amaca yönelik, kısa ve özlü yazılarınızı bekliyoruz.

YAYIN KURULU

GRENOBLE -1975 VE İKİ RAPOR

Bir  Uluslararası  Jeodezi  -  Jeofizik  Birliği  (IUGG) toplantısını  daha
geride bıraktık. Elimizde kalan iki  rapor ve gidenlerin özel anıları.  Son
TUGGB toplantımızda bu raporlar  tartışıldı.  Aynı  yetkili  kişilerden aynı
sözleri birer kez daha dinledik.

İçinde bulunduğumuz durumdan kimse hoşnut değil. Ancak 71 ülke-
den 500 üyenin katıldığı  IAG (Uluslararası  Jeodezi Birliği)  toplantılarına
bizden de katılacak 9 —evet dokuz— kişi bulunabiliyor. Bu toplantılar-
da 132 yi aşkın bildiri verilmiş. Bizden bir tane bile yok. (Bir bildiri var;
sahibi gidememiş)
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T. Ateş, 15 sık daktilo sayfasını bulan raporunda : «Bütün bu kongre-
lerde  uluslararası  araştırma  programlarının  tartışılarak  görüşülmesi,  so-
nuçlandırılması sağlanmakta ve ayrıca bütün ülkelerin Geodezi ve Geofizik
(G ile; daha bunu çözümleyemedik) uzmanlarının bir araya gelmelerini ve
kendi ülkelerindeki gelişmelerin, son yöntemlerin ve sonuçlarının tartışıl-
ması olanak ve ortamı yaratılmış olmaktadır» diyor. T. Ateş, bu toplantıya
getirilen konu ve belgeleri altı ana gurupta toplamış : 1 — Ulusal rapor-
lar, 2 — Seksiyon raporları, 3 — Aitkomisyon raporları, 4 — Özel incele-
me gurupları raporları, 5 — Simpozyumîar, 6 — Bildiriler.

Bizim bildiğimiz «konu ve belge» yalnız bir tane : Dört seyrek say-
falık bir jeodezi ulusal raporu. Bu «Natîonaf Report Geodesy 19,71 - Î975»
în içinde : 1 — Geometrica! Geodesy, 2 — Gravimetry, 3 — Earty Mag-
netism, 4 — Geodetîc Astronomy, 5 — Precise Levellmg başlıklarıyla, ço-
ğu 1950 öncesi raporlarda daha ayrıntılı  olarak yer almış  olan «bilgiler»
bulunmaktadır.  Dokuz  kişinin  herbirine  bir  seyrek  yarım  sayfa  bite
düşmüyor.

A. Aksoy, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaasında basılıp yayınlanan rapo-
runda ise: «Türkiye'den bu toplantılara, yanılmıyorsam, 11 kişi katıldı ve
buna yakın bir  sayı  ile toplantılara katılan başka bir  ülke yoktu» diyor.
tUGG'nin son bültenlerinden birinde katılanların adları yazılı. A. Aksoy
11 de değil  ama diğerinde biraz yanılmış.  Çünkü A.B.D.,  Fransa ve Bati
Almanya üye sayıları bizi geçiyor.. Hem 11 den ikisi jeodezici değil. Bunlar
İÜ-Fen Fakültesinden katılıp bildiri de verdiler. Uluslararası organlarda
da yayınlandı verdikleri bildiriler.

T.  Ateş  verilen  bildirilerde «...  daha çok  uygulamada  sağlanabilecek
yarar...» in. öncelik kazandığı kuramsal ve deneysel incelemelerin yer al-
dığını  söylüyor. Ve hemen arkasından ekliyor :  «Türkiye'de gerek teorik
alanda, gerekse uygulama alanlarında... çekingen duyguların etkisinde...»
— ve bir de— »yarar ve geliştirici etkenlik» niteliklerinden çok «sadelik
veya  karmaşıklığa»  önem verme  eğilimi,  «bilimsel  alandan gereğince  ve
yeterince yararlanılamaması»  sonucuna  götürüyor.

71 ülkeden 500 kişinin katıldığı toplantıya gidecek dokuz kişi bulabi-
Myorsak bu «çekingen duyguların etkisi»ni bir kıyıya bırakmalıyız. Üste-
lik toplantıların resmi dilleri İngilizce ve Fransızca. Neden çekinelim?

Yabancı  Dil  sorununa da değiniyor  T.  Ateş  raporunun «Gözlem ve
Öneriler»  bölümünde.  Gözlem  :  Bu  yüzden  toplantıların «bilgi  ve  belge
alışverişi» yönünden bizim delegeler fazlaca    yararlanamamışlar. (Başka
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yönlerinden yararlanmış  ofacaklar.)  Öneri :  Yabancı  dil  konusunda «üni-
versitelerle bütün diğer araştırıcı veya uygulayıcı örgüt ve ünitelerin yete-
rince çaba göstermeleri...» (Nasıl  bir çaba? Dil okullarında oribeş satırlık
tümceleri yanlışsiz sıralıyabilme yeteneği edinme çabası mı örneğin?)

A. Aksoy, sanırız açıkça koyuyor sorunu ortaya : . .

«Kanımca  Türkiye'de  jeodezi  bilim  dalında  uluslararası  platformda
verimli  bilgi  alışverişi  yapabilecek bir  ulusal  çalışma düzeni  kurulama-
mıştır.»

Her iki  raporun da başında büyük hacım tutan açıklamalar  var.  Bu
bölümlerde lUGG'nîn yapılan, organları, tarihsel gelişmeler, şimdiye değin
yapılmış  işler  anlatılıyor.  Bu bilgiler,  toplantılardan önce yayınlanmıştı.
Şimdi  artık  toplantılardan sonra  fou  bilgileri,  teknik  ayrıntılara  girerek,
Türkiye  gerçeğinde  değerlendirmek  gerekirdi.  Toplantılara  da  biraz  bu
amaçla katılmalıydı. Her iki raporda da değerlendirme yalnızca genel nite-
likte kalmış. Her iki rapor sahibi de bu türlü genel eleştirilerden sonra,
öneri bölümlerinde aynı sonuca varmışlar : Bir jeodezi enstitüsünün gerek-
lılıgı.

T.  Ateş,  bu  enstitünün  «...  bağımsız  olarak  veya bu  alanda pratik
çalışmaları  yüklenmiş  bulunan ve yürüten Harita  Genei  Müdürlüğünün
ikinci büyük bir bölümü olarak oluşturulması gerekli...» diyor.

A. Aksoy, temelde bu aynı sonuca varmadan önce, bugünkü duruma
bir açıklık getirmek istiyor: «Öğretim kurumlan bu bilim dalında henüz
çok yeni Kuruluşlardır ve bulundukları koşullar içinde öğretim faaliyetleri
dışında  istenilen  düzeyde  bilimsel  çalışmaları  yapma  düzeyine  ulaşama-
mışlardır. Diğer kamu kuruluşlarından ise, kuruluş amaçlarının dışına ta-
şan bu tür çalışmalar beklenemez.» A. Aksoy bu enstitüye, diğer bazı ül-
kelerden örneklenerek «Jeodezi Araştırma ve Bilimsel Verileri Değerlendir-
me Kurumu» adını uygun görüyor»

Kanımızca varılan sonuçlar biçim yönünden yerindedir. Özün oluş-
ması ve yöntemin belirlenmesi ise, ancak konunun tabana benimsetilme-
sinden sonra olanak kazanacaktır. Tabandan kopuk olarak üst düzeyde bi-
çimlendirilen örgüt şemaları, ancak bürokratik güçlere yeni «sebeplenme»
kapıları açmaya yarar. O halde gündemde önce «uygulamanın yararı» açı-
sından jeodezi eğitimini geniş boyutları ile ele almak bulunmalıdır. Ve bu
iş çok yorucu, sağlam ilişkili, içten - bilinçli ve kesintisiz uzun süreli ça-
lışmaları gerekli kılar.

'         " • ■    E.-ü Ğ U R
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TÜRKİYE ULUSAL .  JEODEZİ  »  JEOFİZİK   BİKLÎĞÎ
.. . JEODEZİ  KOMİSYONU

Türkiye Ulusa! Jeodezi - Jeofizik Birliği TUGGB 1968 yılında kurulmuş
Amacı:  «Uluslararası  Jeodezi-Jeofizik  Birliği  UAGGB statüsü  gereğince
Jeodezi ve Jeofizik çalışmalarında ilgili  kuruluşlar arasında ortaklaşa bir
çalışma düzeni oluşturmak». Jeodezi ve Jeofizik alanlarında öğretim yapan
üniversiteleri,  kurumları,  özel  ve tüzel  kişileri  kapsamakta.  Çalışmaları
çeşitli komisyonlar tarafından yürütülmekte. Bunlar arasında mesleğimizi
doğrudan  ilgilendiren  komisyon  :  «Türkiye  Ulusal  Jeodezi  Komisyonu
(TUGK).»

Türkiye'nin  UAGGB ve cemiyetleri  çalışmalarına  tam anlamıyla  katı-
labilmesini  sağlamak,  Türkiye'deki  Jeodezi  ve  Jeofizik  alanlarındaki  araş-
tırma ve inceleme çalışmalarını teşvik etmek ve uygulayıcılara tavsiyeler-,
de bulunmak, Türkiye'nin Jedezik ve Jeofizik değerlerinin ulusal güvenlik
ve çıkarlarımız açısından korunması için uyarılarını  ve resmi makamların
müracaatı üzerine görüşlerini bildirmek, vb. hedefleri olan TUGGB'riin bu
komisyonunun bu hedefler doğrultusunda bugüne değin yaptıkları  ilginç
bir görünümde.       •

Geçen 8 yıl boyunca yurt dışında yapılan tüm toplantıları katılınmış.
Bu toplantılardan edinilen izlenimlerle  çalışma grupları  kurulmuş  ve her
seferinde bu grupların sayısı artmış. Ancak bu gruplar hiçbir çalışma yap-
madıkları  gibi  sorumluları  Türkiyedeki  yıllık  toplantılara  bile  katılmaz
olmuşlar. Toplantılarda alınan kararlar sorumlularını bulamamış  yada bu
amaçla gerekli girişimlerde bulunulmamış. Nedenleri tartışıldığında bu ko-
misyonun ancak tavsiye ve teşviklerde bulunabildiği öne sürülüp yasal zo-
runluklar  getirmediğinden  yakınılmış.  Ancak  bu  komisyon üyelerinin  ço-
ğunluğunun araştırmacı ve uygulayıcı kurumların seçkin ve yetkili kişileri
olduğu gözönüne alınırsa bu özür bîr  tür  sorumluluktan kaçış  gibi  görü
nüyor.

Yapılamayan çalışmalara karşı öne sürülen birbaşka özür de gizlilik
konusu olmuş. Araştırma yapan kurumlar ve üniversiteler çalışmalarını en-
gelleyen  gizlilik  sınırlarının  katılığından  yakınmaktalar  ama  komisyon
içinde yeralan bu kuruluşların üyeleri  sorunu çözecek önlemler alma so-
rumluluğundan da kaçınmışlar.
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Bunların yamsıra en belirgin çelişkilerden biri de Üniversitelerle Ha-
rita Genel Müdürlüğü arasında doğmuş. Türkiye 1. derece nirengi ağını il-
gilendiren her çalışma ve araştırma, bu çelişkiler nedeniyle bugüne değin
süFümcemede kalmış. «Bu 1. derece nirengi ağını ilgilendiren bir konu
dur; bundan Harita Genel Müdürlüğü sorumludur» savına karşılık Harita
Genel  Müdürlüğünün  «Bunları  Üniversiteler  araştırmalıdır»  savı  8  yıllık
sürede bir nakarat haline gelmiş. Gerçekte sorumlulukların birbirinden ke-
sin çizgilerle ayrılamıyacağı bu denli Önemli bir konuyu çözebilmek için
en uygun görünen yer gene TUGK iken, komisyon soruna bunca yıl  bîr
çölüm bulamamış.

Bu Şrnekler daha da arttırılabilir,  neler yapıldığı  yada yapılmadığı
daha da ayrıntılı tartışılabilir; ancak varılacak sonuç tek olacaktır : Bu 8 yıl
boyunca bu komisyon Türkiye'nin Jeodezi ile ilgili sorunlarına çözüm ge-
tirecek hiç bir çalışma yapmamıştır. Her sene yapılan toplantılarda bu za-
man zaman dile getirilmiş, dış ülkelerdeki toplantıları izleyen kişiler taşı-
dıkları ezikliklerden bile yakınır olmuşlar, sonra gene toplantılar, gene ay-
nı yakınmalar, gene toplantılar...

Ortadaki gerçek TUGK yapısının sözde kalan, uygulamaya yöneleme-
yen bir biçimde oluştuğu; araştıramayan yada araştırdıklarını uygulamaya
sokamayan  kurumlar  ile  Üniversiteler  arasında  doğduğu;  varlığının  bu
kuruluşlara bağlı olduğudur.

Bu görünümde, araştırmaya ve uygulamaya yönelik,  bu eylemin yü-
kümlülüğünü taşıyacak bağımsız bir Jeodezi Enstitüsünün gereği bîr kez
daha ortaya çıkmaktadır.

Hüseyin Baki İ Z
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YAYINLAR - DUYURULAR

HABÎTA VE KADASTRO MÜHEMDİŞUĞÎ .
DERGİSÎ YAYIN KURALLARI

Harita  ve Kadastro  Mühendisliği  Dergisinde  yayımlanacak yazıların
yayım kurallarına uygun olması istenir.

Yazarların,  söz konusu kurallara  gösterecekleri  özen,  yazıların daha
hatasız ve çabuk basılmasının yanısıra bilimsel yayın düzeyinde gerekli
olan bir örnekliliği de sağlıyacaktır.

Yazarların ve okurların yayın kurallarına ilişkfri eleştirilen bu kural-
ların geliştirilmesinde büyük yarar sağlıyacaktır.

YAYIM KURALLARI

Nitelik

Dergide yeralacak yazılar aşağıdaki    niteliklerden en az bîrini taşı-
malıdır :

1)Meslek sorunlarına bilimsel bir yaklaşım sağlanmalıdır,
2)Olurunca, güncel teknik ve bilimsel gelişmeleri duyurucu bir içe-
rik taşımalıdır. Gelişmelerin Türkiye koşullarına  uygunluğu ve
gerekliliği eleştirilmelidir.

3)Bugüne değin yapılmış olan çalışmaları eleştirici bir yaklaşımla
derleyen ve yeni bir görüş ortaya atan bir eleştirili derleme ol
malıdır,
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Yazıların hacmi

Yazılarda gerekli olan şekil, çizelge, fotoğraf gibi resimlemeler az yer
tutacak şekilde düzenlenmelidir. Yazılarda gereksiz ayrıntı ve tekrarlardan
kaçınılmalıdır^

Yazıların dili

Kullanılan  Türkçe arı  Türkçe  olmalıdır.  Özellikle  meslek  dallarında
kullanılan Türkçe olmayan terimlerin karşılıkları için öneriler ayraç İçin-
de belirtilmelidir. Türkçe karşılığı olan yabancı terimler kullanılmamalı-
dır.  Anlatım üçüncü bir  kişi  ağzından  yapılmalıdır.  Kısa  ve öz  cümleler
kullanılmalıdır.

Kullanılan  Türkçenin  yanısıra  yerbilimlerine  bir  katkısı  bulunan ve
yurtdışı  meslek  çevrelerini  ilgilendirecek  yazı  ve  araştırmaların  İngilizce
özetleri de hazırlanmalıdır.

Yazıların tasarı .

Yazılar olurunca aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmelidir.
Başlık;

Yazının konusunu yeterince belirtmelidir. Başlık altında yazarın sa-
dece adı  ve soyadı  belirtilmelidir.  Yazarların uğraşı  adresleri  makamları
gösterilmeden yazılmalıdır.

Öz;

Özde yazının amacı, kapsamı ve elde edilen sonuçlar açık ve öz ola-
rak  belirtilmelidir.  Kısa  cümlelerle  açık  ve anlaşılır  olmasına özen gös-
terilmelidir.

Giriş - Ana Yapı - Sonuçlar;

Yazıların dili  bölümünde sözedilen kurallara uygun olarak düzenlen-
melidir.

— Katkı belirtme;

Çalışma ile doğrudan ilişkili olmayan kişiler tarafından olağan görev
dışı  yapılmış  ve  çalışmanın  gerçekleşmesinde  önemli  yeri  olan  katkılar
belirtilmelidir.
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Yararlanılan kaynaklar;

Yararlanılan  kaynaklar  bu  bölümde  alfabetik  sıraya  göre
belirtilmelidir.  Bilgiler  yazar  ad  yada  adlan,  yayım  yılı,  yazı  adı,
yayının adı, cilt sayı ve sayfa numaraları sırasını izlemelidir.

YAZILARA İLİŞKİN GENEL NOTLAR

—Yayımlanan bütün yazılara telif ve tercüme hakkı ödenir.

—Gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın geri gönderilmez.
—Yazı ve ilânlardaki fikirler   yazarlarına    aittir. Odayı ye dergiyi
sorumlu kılmaz.

—Çevirilerden doğacak her türlü sorumluluk çevirene aittir.

—Dergide yayımlanmak üzere gönderilen yazrfar daktilo ile seyrek
satır olarak yazılmalı, şekiller aydıngere çizilmeli, şekil yerler! be
lirtilmeli ve yazılar imzalanmış olarak iki nüsha gönderrfmelidîr.



YAYINLAR

RES»0ÜTS ON GEODETİC MEASUREMENTS'OF CRUSTAL MOVEMENT-
19067 71

U.S. Departement öf Commerce

National Oceânic and Atmospheric Administration
National Ocean Survey, 1973

Genç bir yaşa sahip levha tektoniği ■ kuramı bugün Yerbilimlerinin
birçok sorunlarına cevap vermekte. Bu alanda yapılan çalışmalarda özel
likle jeodezik verilerin değerlendirilmesi önemli bir yer tutmakta buna
bağlı olarak güncel yerkabuğu şekil bozulmalarının jeodezik yöntemlerle
ölçülerek değerlendirilmesinin depremlerin önceden kestirilmesine katkısı
büyük. U.S.A. da başlayıp bugüne değin yapılan triangülasyon ve trilate-
rasyon ölçülerinin değerlondirilmesi ile ilgili çeşitli- çalışmaların sopuçla-
rını kapsayan bir kitap. Çalışmalar daha çok San Andreas fayı boyunca
yapılmış. ......  -• "      r

İçeriğinin yamsıra Ülkemizde bu konuda nedenli geç kalındığını vur-
gulayan somut bir örnek.

Hüseyin Bakı    İ Z

JEODEZİ 1 DERS HOTU

A. Aksoy
İ.T.Ü. İnşaat fakültesi Jeodezi ve fotogrametri bölümü
Jeodezi kürsüsü yayınları No : 3, 1976

Jeodezi  eğitiminin  temel  sorunlarından  birininde  araştırma  yapacak
öğrencilerin eğitim düzeninin bozukluğundan ileri gelen yabancı yayınlar-
dan yararlanma ve izleme olanaklarını  bulamamaları  clduğu iyi bilinmek-
tedir. Bu nedenle Jeodezi alanında üniversitelerde oluşturulacak her eserin
yararı  büyüktür.  İzdüşüm elipsoidinin özellikleri,  dönel  elipsoide ilişkin
bazı büyüklüklerin diferansiyel geometride ifadesi, dönel elipsoid yüzünde
bazı büyüklükler, küre yüzünde hesaplama ve projeksiyon, küre yüzünün
düzleme  jeodezik  projeksiyonu  ana  başlıklarından  oluşmuş  bu  kitapta
herşeyden önce böyle bir açlığa cevap verdiğinden dolayı önemli.

Hüseyin Bakı    I Z
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DUYUBTOAR

—Bir süre önce eski büro tarafından yayımlanan (Federation Inter
nationale des Geometres) FİG'in TARİHÇESİ VE İŞLEYİŞİ EL Kİ
TABI, STATÜLER adlı bir kitapçık üye odamıza    gönderilmiştir
Yayın FIG le ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. 77 sf Aralık 1975.

—FİG'in  15. kongresi 6 - 1 4  Haziran  1977 tarihleri arasında Stok-
holm de yapılacaktır, Kongrenin ana teması «Bütün dünyada sı
nırlı insan kaynakları» dır. «Hydrographic Surveying» adlı 4 nolu
komisyonun konusuda belirlenmiştir. Deniz kaynaklarının ölçülme
si ve haritalanmasıdir, aşağıdaki aşamalarda yapılacaktır.

a)Meslek/eğitim ve kariyer, uzmanlık standartları

b)Verilerin derlenmesi ve bunlardan yararlanma

c)Konum belirlenmesi

,   d)    Deniz yasaları ve ölçülerde uluslararası işbirliği
_ r

e)Batıkların ve engellerin sonar île saptanması, iskandil sonda fi ■ ^

f)Gelgitler ve akıntılar. Genel olarak açık denizlerde mareografla-
rın ve akıntı ölçerlerin kullanılması.




