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Yayınlanan  bütün  yazılara   telif  ve  tercüme hakkı  ödenir.
Gönderilen  yazılar  yayınlansın  yayınlanmasın  geri  verilmez.
Yazı ve itânlardaki fikirîer yazarlarına aittir. Oday ve Dergiyi sorumlu kılmaz.
Çevirilerden doğacak her türlü  sorumluluk çevirene aittir.
Dergide yayınlanmak  üzere gönderilen  yaz.lar daktilo  ile  seyrek     satır olarak
yazılmas.,   şekillerin   aydıngere  çini   mürekkeple  çizilmesi,   sekil   yerlerinin   be-
l.rtılmesl  ve yazıların   imzalanmış  olarak  iki   nüsha     gönderilmesi     Ifcımd.r.
Kısa  yazılar  tercih  edilir.



Bu  sayıdan  itibaren  «DERGİDEN»  başlığı  altında  genel
konuların  yer  alacağı  bir  bölüm  bulunacaktır/  Bu  bölümde
dönemli ye derginin periyodu karşısında gene de canlılığını ko-
ruyan teknik  ve diğer  konulara  HABER -  YORUM niteliğinde
değinilecektir. Bunun dışında okur ve üyelerimizi ilgilendirebi-
lecek konular kısa haber şeklinde burada verilecektir.

YAYIN KURULU

HAKSIZ GİRDİĞİNİZ BAHÇEDEN ÇIKIN ARTIK

^fnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yayın organı olan TEK-"™
NİK" GÜÇün 15.9.1973' tarihinde yayınlanan 32 sayılı nüshasında «İMAR
PLÂNLARI VE HARİTALAR TAPU MEMURLARINA MI HAZIRLA  TiLACAK -
Resmi  Gazetede yayınlanan bir  yönetmelikle  İmar Plânlarının  sorumluluğu
Harita  ve  Kadastro  Mühendislerine  verildi»  başlığı  altında  Tescile  Konu
Olan  Harita  ve  Plânlar  Yönetmeliği  eleştirilerek  Harita  ve  İmar  Plânı
uygulama işinin inşaatçılardan alınarak - tapucu diye vasıflandırılan - harita
Y. mühendis ve mühendislerine verilmesinden yakmıl-maktadır. Aynı sayıda
yayınlanan bir inşaat mühendisi - mektubunda ise ötedenberi yapageldikleri
harita  ve  parselasyon  işlerinin,  İmar  Kanununda  ve  yetkilerini  belirleyen
yönetmelikte  değişiklik  yapılarak  kendilerine  verilmesinin  sağlanması
önerilmektedir.
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Bu yönetmeliğin, Tapir ve Kadastro Genei Müdürlüğüm)n bir hatası--
mn-sonucu oMuğü-beH-f t Herek- §efel4i=-f¥mk8iw^a-%aşs«îrtffdtjğtrrbo-arada
yargı  organına gidileceği   (sonradan  Danıştay'da dava açılmıştır)   ayrıca
yazıda yer almıştır. Daha hazf tekrarında gerek~öîmayaîî"sözler var.

Konu objektif  ölçülerle ve "insaf çizgisi  içinde yeniden gözden geçi-
rildiğinde kimseye ve hiçbir  müesseseye haksızlık  edildiği  kanısına ula-
şılamaz. İşlemeyen veya zor işleyen, redaksiyonla düzeltilebilecek ufak te-
fek iyileştirmeye, İslaha dönük operasyonlar yapılabilir.  Ancak esas es-
pride herhangi bir değişiklik söz konusu olmamalıdır.

Pek muhterem kardeş  camianın mensubu-İnşaatçı  dostlarımıza ge-
lince, biraz insaflı olmalıdırlar.. Haritacılar olarak-biz kimsenin sınırına
el uzatmıyoruz, Uzatmayıda düşünmüyoruz. Ancak bizim sahamızdaki el-
lere  «Lütfen  çekiHn--artık^>-diyortfZî-ŞimdJye^kadaf^sahipsiz  sanılan  bah-
çenin esas sahiplerinin olduğunu ve gel ip-ma I fa rma- sahip çıktığını gör-
mek kimseyi rahatsız etmemelidir.  Telaşa kapılmaya, hırçınlaşmaya hiç
gerek yok.

Ama şurası bir-gerçek olarak-beiirmelidir kjir artık bu camia hak
larına sahip çıkacak ve onları sonuna kadar koruyacaktır. Yargı organı
nın vereceği karar.a_şayğırryzJLa^ burda düğümle
necektir de.

BİR KOMİSYON YÖNETMELİĞİ İNCELEDİ

*%nşat Mühendisleri Odasınca Danıştaya açılan dava, mahkeme, belediye ve
diğer  bazı  kamu  kuruluşlarından  yönetmeliğin  yetki  maddesinin
değiştirilmesi  için  yapılan  teklif  ve  şikayetler  ve  buna  ilişkin  konuları
incelemek  Üzere  Ödâmizca  6İF  Komisyon  kurulmuştur.  Çalışmalarını
henüz  tamamlayan  bu  komisyon  yönetmeliğin  büyük  bir  boşluğu  dol-
durduğu ve bütün hükümlerinin mevzuata uygun olduğu saptanmıştır.

TÜM DESTEK GEREK

*Tesçile  Konu  Olan  Harita  ve  Plânlar  Yönetmeliği'nin  korunması  ve
savunulması  yalnız  Tapu  ve  Kadastro  Genel  Müdürlüğü'ne  bırakıl-
mamalıdır. Odamız bu konuda gayret sarfetmektedir. Ancak bu da yet-
mez. Bütün meslektaşların bu konunun önemine uygun biçimde mücade-
leye katılması zorunludur. Bilhassa serbest çalışan veya çalışmayı tasar-
layan üyelerin konuyu yakından izleyerek gerekeni yapmaları gerekir,
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HARİTA STANDARDLARİNDA ÖNEMLİ BİR ADIM

...,_,:..._., £ürk-Standart!ar Enstitüsü  (TSE)  tarafından hazırlatılan ilk Harita
Standardiarı   tasan  haline gelmiş ve  ilgili  kurum ve kuruluşların
görüşleri  alınmak  üzere yayınlanmıştır. Ele alınan konular;

1)Harita  sabit  tesisleri   (Nirengi, Poligon, Nîvelman)

2)Baz ucu sabit tesisi

3)Harita özel  işaretleri

4)Pafta boyutları

5)Nirengi röperieri

6)Poligon  röperleri

7) Niveîman röperleri '        .

"8) İmar ada köşesi sabit tesisi

9)     Parsel  köşesi sabit tesisi

Bunların dışında birkaç konu üzerindeki  çalışmalar  TSE ce yürütül-
mektedir.

DERGİMİZDE YEMİ BİÇİME DOĞRU

gerginin geçen sayısında yayınlanan anket sonuçlarına göre dergiyi  yeni
bir  biçim ve muhtevaya kavuşturmak için  bazı  çalışmalar  yapılmaktadır.
Bunun  başarıya  ulaşması  için  şüphesiz  bütün  okurların  fikirleriyle,
yazılarıyla,  önerileriyle katkıda bulunmaları  gerekmektedir.  Bazı okurlar
önceki sayılardaki davete uyarak yazı göndermeye başlamıştır. Kendilerine
teşekkür ederiz.

Derginin incelenmesinde, geçmiş  sayılarla bağlantı  kurulmasında ko-
laylık sağlamak amacıyla numaralama sisteminde küçük bir değişiklik ya-
pı lmıştır. Derginin her 10 sayısı bir ci l t olarak kabul edildi ve her cilde
1 den başlayarak sürekli  sayfa numarası  verildi.  Birinci  (1 -  10),  ikinci
( 1 1 - 2 0 )  ve üçüncü ( 2 1 - 3 0 )  ciltlere ait fihristler önümüzdeki dergilerle
birlikte verilecektir.
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11   Nisan   1937 yı l ' f^f$||$fİ(^^ ■■■
;.İ-lkoku!u. orgda bitirdi,    İiİilifİi'lPt^^^^^

Kadastro  meslek  lisesinden  mezun pldu.  Kısa  süfe  kadastro  fert  me
muru olarak çalıştıktan sonra Jstajlbül  teknik ÖkötöfîDMMÂ) Harita
ve Kadastro bölümüne girdi, 1959 yılında mühendis olarak hayata atil-^ı
6 ay.Zi le kadastrosunda çaliştı.r Yedek Subay okulundan sonra bir yıl
Harita Genel Müdürlüğünde çalışarak askerlik görevini tamamladı.  Ocak
1962 de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında  görev
aldı,  1962  baharında  Almanya'ya  gitti.  Bir  süre  Detmold'daki  bir
nühendislik  bürosunda  çalıştıktan  sonra  1964  yaz  yarıyılında  Bonn
Üniversitesi  Jeodezi  bölümünün.  5.  yarıyılına  kaydoldu.  1966  Mayısında
Yüksek Mühendis olarak mezun olduktan sonra 1,5 yıl Bonn'daki diğer
bir mühendislik bürosunda çalışdı ve 1967 yılında DAAD'den burs ala-
rak Bonn Üniversitesi  Fotogrametri  Enstitüsünde doktoraya başladı.
=  Fotogrametrik  kolon  ve  blokların  daha  büyük  blok  sistemleri  içine
yerleştirilmesi  = konulu tezini  8 Aralık 1970 tarihinde başarı  ile savu-
narak Dr. - Ing. unvanını aldı.  Yurda dönerek İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği öğretim kad-
rosuna geçdi, son günlerine kadar öğrencilerine yararlı  olmak için bütün
gücünü harcadı.
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Çok genç yaşta ve mesleğimiz için kendisinden pek çok yararlı hiz-
__jrıetl.er_ beklediğimte-b^-anda aramızdan ayrılan merhum duygulu bir in-

san, candan bir arkadaş, çalışkan ve görevine son derece bağlı bir mes-
lektaşımızdı.  Herzaman doğruları  savunur, açık kalple yanlışları   söyle-

mekten çekinmezdi.

Meslektaşlarımıza, arkadaşlarına, öğrencilerine ve ailesine başsağlığı
dileriz.
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