
 



  



 

Dergiden Mektep 
1998 yılının Temmuz sıcağında herkese merhaba. "Dergiden Mektup" başlığı belki dikkatinizi 

çekmemiş olabilir, ama 1965 yılından itibaren tam 33 yıldır kullanılmaktadır. Oda yayın kurulunda 
görev alan meslektaşlarımız her dergiden mektup bölümünde o güne özdeş mesleki, sosyal ve kül-
türel yapıda bir değerlendirme yapma gereksinimi duymuşlar. Doğal olarak büyük bir özveride bu-
lunan ağabeylerimiz, büyüklerimizin önünde saygı ile eğiliyor ve onları hem anıyor hem de selam-
lıyoruz. 

1966 yılında birinci yayın yılım başarıyla tamamlayan yayın kurulu 4. sayısının, "Dergiden 
Mektup" bölümünde, ".... Dergimizin bir yılını başarı ile doldurmuş bulunuyoruz. Geçen yıl çıkış 
hazırlığı yapıldığı günlerde iki endişe duyulmakta idi. Bunlardan ilki ve en önemlisi dergide yayın-
lanacak yazıların temini, ikincisi ise mali imkanların sağlanması idi." açıklaması yer almaktaydı. 

1966 yılında duyulan endişeyi taşımamakla birlikte basım maliyetinin yüksek olması nedeniy 
le, Oda yayın kurulu olarak çok önemsediğimiz dergimizi geç yayımlamak zorunda kalabiliyoruz. 

Bilindiği üzere 1998 yılı birinci döneminde Şube, Oda ve TMMOB Genel Kurulları ve seçim 
süreçlerinin yaşanması da bu sayımızın geç yayımlanmasında etkili olmuştur. 

Evet, kapak konusunda Odamızın 1 sicil numaralı üyesi hocalarımızın hocası Prof. Dr. Hon. Ek-
rem ULSOY'a yer verdik. Mesleğimizde önemli bir tarih, Oda kayıtlarımızda Ekrem ULSOY'un 
doğum tarihi 1328 olarak geçmektedir. Hocamız 1938 yılında Berlin Yüksek Teknik Okulunda Je-
odezi ve Fotogrametri Mühendisliği eğitimini tamamladı. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 
eğitiminde 50. yılını kutlamaya hazırlanan Y.T.Ü.'de aralıksız 19 yıl bölüm başkanlığı görevinde 
bulundu. 

Değişik kurumlarda görevler yapan Prof. ULSOY meslek yaşamında dile kolay onurlu 60 yıl 
geçirdi. Bu süreç yarım asırdan bile fazla. 11-12 Şubat 1966 tarihinde Odamızca gerçekleştirilen "1. 
Harita Semineri" nde Başkanlık görevini yürüten değerli bilim insanı ve sevgili hocamız 1965 yı-
lında yayın dünyasına gözlerini açan Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi'nin hemen hemen 
tüm sayılarında yazılarıyla da destek oldu. Hocamız biraz yorgun olabilir. Şimdi bizlere büyük gö-
revler düşüyor, istanbul şubemiz Ekim 1998 de Ekrem ULSOY için 60. yılını kutlama hazırlıklarına 
başladı bile. Şubemizin bu çalışmasına meslektaşlarımızın büyük destek vereceklerinden kuşkumuz 
yok. 

1967 yılında yaklaşık 21 bin üyesi bulunan TMMOB'nin, bugün 300 bin dolayında üyesi bu 
lunmaktadır, ülkemizde yeterince Mühendis ve Mimar olmasına karşın kentlerimizin, kent dokusun 
daki çarpık yapılaşmalar ve teknik altyapı çalışmalarındaki yetersizlikler mühendislik projelerinden 
ne kadar uzak kalındığını göstermektedir. 

Bu anlayışın değişerek, 21. yüzyıla iki kala artık bilim ve teknolojinin olanakları kullanılarak 
oluşturulan kent bilgi sistemlerinin kentlerimizin gelişmesinde yerini alması bir zorunluluk olarak 
görülmektedir. 

Bilindiği üzere 7. Harita Kurultayı 1999 yılının ilk aylarında yapılacak olup, mesleğimizdekî ve 
sektörümüzdeki gelişmeler ve sorunlar ele alınıp olumlu sonuçlar üretilecektir. 

Odamızın üzerinde önemle durduğu bazı yasa taslakları ve yönetmelikler konusunda, komisyon 
çalışmalarımız devam etmekte olup, bir bölümü tamamlanmış ve ilgili makamlara iletilmiştir. 

Odamıza ilişkin yukarıda belirttiğimiz çalışmaların gerçekleştirilmesinde birikim ve yaratıcılı-
ğın yanında ekip çalışması da gerekmektedir. Ekip çalışmasının başarıya ulaşmasında üyelerimize 
gereksinim duyulmaktadır. 

Biliniz ki bu süreçte sensiz bir kişi eksiğiz. 
Selamlar ve sevgiler. 
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