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K�TAP TANITIMI
ARAZ� TOPLULAÞTIRMASINDAN
KIRSAL GEL�Þ�ME�
Elinizdeki bu kitapç�k, 6 Temmuz 2005 tarihinde Odam�zca
düzenlenen �Arazi Toplulaßt�rmas�ndan K�rsal Gelißime�
baßl�kl� Konferans�n bant çözümlerini içermektedir. Bildi¤iniz
gibi bu konferans, Münih Teknik Üniversitesi Arazi Mülkiyeti
ve Gelißimi Bölüm Baßkan� ve ayn� zamanda Uluslararas� Ölç-
meciler Birli¤i (FIG) Baßkan� da olan Say�n Prof. Dr. Holger
MAGEL taraf�ndan verilmißtir. 
Meslek alan�m�zda önemli yeri ve toplumsal yaßama yans�-

malar� bak�m�ndan kalk�nm�ß ve kalk�n-
makta olan ülkeler aras�nda önemli uy-
gulama ve sonuç farkl�l�klar� bulunan
k�rsal toprak düzenlemeleri konusunu
içeren bu konferansa, baßta meslek-
taßlar�m�z olmak üzere, di¤er bir çok

meslek disiplininden de kat�l�mlar ol-
muß, güncel mesleki ve sosyal
bilgiler edinilmesinin yan�s�ra,
bir tart�ßma ve paylaß�m platfor-

mu yarat�lm�ßt�r. (Önsözden)

2.ULUSAL MÜHEND�SL�K ÖLÇMELER�
SEMPOZYUMU B�LD�R�LER K�TABI
Bilim ve teknolojideki gelißmeler, günlük yaßant�m�z� etkisi al-
t�na almakta ve hayat�m�za yön vermektedir. Bilim ve tekno-
lojideki gelißmelere paralel olarak birbirinden orijinal ve çeßit-
li mühendislik uygulamalar�na günümüzde s�kça rastlanmak-
tad�r. Bir eserin tasar�m, üretim ve üretim sonras� aßamalar�n-
da mühendislik çal�ßmalar� önemli yer tutmaktad�r. Bu çal�ß-
malar da büyük oranda ölçümlere ve hesaplamalara dayand�-
r�l�r. Mühendislik ölçmelerinin önemi de burada ortaya ç�k-
maktad�r.Mühendislik uygulamalar�, önce titiz bir proje çal�ß-
mas�yla planlan�rlar. Tasar�m aßamas�nda deneysel çal�ßma-
larla, üretimin belirli evrelerinde öngörülen hedeflere ulaß�l�p
ulaß�lamad�¤� ölçmelerle denetlenir. Ayr�ca üretimin tamam-

lanmas�ndan sonra ortaya ç�kan eserle-
rin sürekli gözlenmesi ve kontrol edilme-
si gerekir. Bu projelerin tasar�m�, yap�m�
ve yap�m sonras� gerçekleßtirilen kontrol
ölçmeleri; orijinal özellikleri yan�nda farkl�-
l�klar da taß�yacakt�r. �lginç uygulamalar�n
paylaß�lmas� ve sonuçlar�n�n tart�ß�lmas�n-

da bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri
vard�r. 2. Mühendislik Ölçmeleri
Sempozyumu da de¤ißik uygula-
malar�n tart�ß�laca¤� bir ortam

olußturacakt�r. 2.Ulusal Mühendislik Ölç-
meleri Sempozyumuna gönderilen bildiri-
lerin say�s�,birincisine göre oldukça fazla
olmuß ve toplam 68 bildiri gelmißtir.Bu ki-
tapta bildiriler, Sempozyum Program�na
uygun s�rada yer almaktad�r. (Önsözden)

50. YIL PANEL FORUM K�TABI
Odam�z bugüne kadar; yüz binlerce sayfa araßt�rma, görüß,
rapor, akademik yay�n üretti; binlerce mesleki e¤itim düzen-
ledi, yüzlerce kurultay, kongre, konferans, seminer gerçekleß-
tirdi, binlerce üyemize kaynak oldu, milyonlarca kißiyi ilgilen-
diren mesleki konularda halk�m�za ve bütün insanl�¤a �ß�k tut-
tu. Bütün bu ürünler; kendi hukuksal altyap�m�za, mütevazi büt-

çemize, örgütsel ilke ve anlay�ßlar�m�za da-
yan�larak; büro emekçilerimizin ve çal�ßma-
larda elini, yüre¤ini, bilincini, bilgisini, bece-
risini taß�n alt�na koyarak insan ve yurt sev-
gisiyle y�lmadan üreten gönüllü üyelerimizin
özverisi ile ortaya koyulmußtur.
39. Dönem Yönetim Kurulumuz, böyle bir

y�ldönümünde görevde bulunman�n
a¤�r ama onur verici sorumlulu¤u ile

düzenledi¤i �panel, forum ve kok-
teylin� sunumlar�ndan, ses kay�tlar�ndan ve
görüntülerinden elinizdeki kitab� üretmißtir.
Bu etkinlik ve eseri, an�lar�, katk� ve destek-
leri ile Odam�za yol haritas� çizen tüm ayd�n-
l�k insanlara adanm�ßt�r. (Önsözden)

B�R YAÞAMIN DER�NL�KLER�
Muzaffer ÞERBETÇ�
Bir kißinin belle¤i ne kadar güvenilir olsa da o kißinin ve o kißi
hakk�nda derlenmiß bir �belgeli¤i�n varl�¤� tart�ßmas�z bir bilgi
kayna¤�d�r. Kurumlara, sektörlere, mesleklere ilißkin �bellek
verileri�nin bilimsel ilkelerle tarihsel inceleme ve eserlere dö-
nüßtürülmesi ise evrensel anlamda �uygarl�k� ölçütlerinden bi-
risidir. �ßte ÞERBETÇ��nin ülkemizde henüz çok az kißi bu alan-
da çal�ßma yaparken do¤açlama gelißtirdi¤i �kayda geçirme,
esirgeme ve esere dönüßtürme� çabalar� hepimize ve özellikle
Odam�za önce kaynak, arkas�ndan k�lavuz olmußtur.

Bu kitap, Odam�z�n 50. y�ldönümünde
gerçekleßtirdi¤imiz; arßiv olußturma, ge-
lißtirme, kitaplaßt�rma, internet gibi yeni
teknolojiler üzerinden kamuoyuna sun-
ma vb. çal�ßmalar�m�z�n en anlaml� hal-
kalar�ndan birini olußturmußtur.
Bu kitap, yazar� Üyemiz Say�n Prof.Dr.

Erol KÖKTÜRK�ün bireysel girißken-
li¤inin ve üretkenli¤inin bir ürünü-
dür. Gönüllü biçimde Odam�z ya-
y�nlar� aras�na kat�lan bu eserin en

önemli özelli¤i, Sn. KÖKTÜRK�ün
kimseden bir ödev veya görev bekleme-
den üretmesi, üstelik ürününü hiçbir
karß�l�k beklemeksizin örgütüne sun-
muß olmas�d�r. Bas�m�n�, sayg� ve k�-
vançla kabul etti¤imiz bu eseri mesle¤i-

mize kazand�ran Üyemiz Sn. Erol KÖK-
TÜRK�e teßekkür ediyoruz. (Önsözden)
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