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TUFUAB 2008 YILI 1’NCİ OLAĞAN KONSEY TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 
 

Toplantı Tarihi  : 25 Mart 2008 
Toplantı Yeri              : İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 
 
Konsey Tarafından Alınan Kararlar 

 
a. Prof.Dr. Orhan ALTAN tarafından, TUFUAB-GENÇ oluşumunun başlatılmasının yararlı 

olacağı ve söz konusu oluşumun VI. Komisyon bünyesinde faaliyet göstermesinin yerinde olacağı 
ifade edilmiştir. Prof.Dr. Ayhan ALKIŞ da TUFUAB-GENÇ oluşumunun bir komisyon bünyesinde 
teşkil edilmesinin uygun olacağını ifade etmiştir. Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ tarafından TUFUAB-
GENÇ konusunda mevzuat araştırması yapılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. Belirtilen görüşler 
Konsey üyelerince de benimsenmiş ve TUFUAB-GENÇ konusunda VI. Komisyon’a koordinasyon 
görevi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 
b. 2009 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)’nde düzenlenmesi planlanan 

Teknik Sempozyum’un tarihi ile ilgili, toplantıya katılamayan MTA temsilcisinin önerileri             
Dr.Müh.Alb. H. Hakan MARAŞ tarafından Konsey üyelerine aktarılmıştır. Buna göre, 2009 yılı Teknik 
Sempozyumu’nun; Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında MTA’da düzenlenebileceği bildirilmiştir. 
Prof.Dr. Orhan ALTAN önerilen tarihlerin geç olduğunu; bununla birlikte Nisan ayında Haritacılık 
Kurultayı’nın düzenleneceğini, Şubat ayında ise uluslararası bir toplantının Türkiye’de 
gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 2009 yılı Teknik Sempozyumu’nun 
alternatif bir kurumun ev sahipliğinde düzenlenebileceği ifade edilmiştir. Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü (TKGM) temsilcisi Sedat BAKICI ise söz konusu Sempozyum’un 04-05-06 Şubat 2009 
günlerinden birinde başlamak üzere TKGM ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenebileceğini 
bildirmiştir. Önerilen tarihlerin bir kez de MTA ile koordine edilmesine ve söz konusu tarihlerin MTA 
ev sahipliği için uygun olmaması durumunda 2009 yılı Teknik Sempozyumu’nun TKGM ev 
sahipliğinde düzenlenmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.  

 
c. Prof.Dr. Orhan ALTAN, MTA ve TKGM kurumlarından birinin 2009 yılı Teknik 

Sempozyumu’na ev sahipliği yapacağını, diğer kurumun ise 2011 yılı Teknik Sempozyumu’na ev 
sahipliği yapmasını önermiştir. Öneri Konsey üyelerince de benimsenmiş ve oybirliği ile kabul 
edilmiştir. Prof.Dr. Ayhan ALKIŞ, 2011 Teknik Sempozyumu ev sahipliği için önerilen kurumların 
uygun olmaması durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’nin de aday olabileceğini bildirmiştir. 

 
ç. TUFUAB Konseyi’nin 2008 yılı 1’inci Olağan Toplantısı sonrasında, 2009 yılı Teknik 

Sempozyumu hakkında ilgili kurumlar ile koordinasyon yapılmış ve söz konusu Teknik 
Sempozyum’un yukarıda anılan günlerden birinde başlamak üzere MTA’da yapılması 
kararlaştırılmıştır. Kesin tarih daha sonra belirlenecek ve Konsey üyelerine duyurulacaktır. 

 
d. “Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında Terminoloji Birliğinin Sağlanması” 

konusunda Müh.Yzb. Orhan FIRAT tarafından Konsey üyelerine bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda 
TUFUAB üyesi kurum/kuruluşlara konu ile ilgili önerilerinin alınması maksadıyla bir yazı gönderildiği 
ve cevaplarının beklendiği belirtilmiştir. Bazı kurum temsilcileri söz konusu yazının muhtemelen 
kurum içi dağıtımdan kaynaklanan sorundan dolayı kendilerine ulaşmadığını bildirmişlerdir. TUFUAB 
Başkanı Tümg.Sabri DEMİREZEN ilgili yazının kurumlara bir kez de elektronik posta yolu ile 
gönderilmesini  istemiştir. Bu doğrultuda söz konusu yazı kurum/kuruluşlara elektronik posta ile 
gönderilmiş olup, kurum/kuruluşların cevapları beklenmektedir. Dr.Müh.Alb. Kadri PAMUKOĞLU 
terminoloji birliğinin sağlanması konusundaki çalışmanın Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği 
(TUJJB) için de yapılmasının yararlı olacağını belirtmiştir. Prof.Dr. Orhan ALTAN, söz konusu teklifin 
TUFUAB ve TUJJB tarafından kullanılmakta olan ortak terimlerin varlığından dolayı yerinde 
olduğunu ve 2009 yılı Teknik Sempozyumu’nda yarım günlük bir oturumun bu konuya ayrılmasının 
uygun olacağını ifade etmiştir. TKGM temsilcisi Sedat BAKICI ise Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 
terimlerinin de “Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında Terminoloji Birliğinin Sağlanması” 
çalışmasına dâhil edilmesinin yararlı olacağını belirtmiştir. Yapılan önerilerin tümü oybirliği ile kabul 
edilmiştir. 
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e. TUFUAB Konseyi 2008 yılı 2’nci Olağan Toplantısı’nın Kasım ayı sonu, Aralık ayı 

başında Harita Genel Komutanlığı/Ankara’da düzenlenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. TUFUAB 
Konseyi’nin 2008 yılı 1’inci Olağan Toplantısı sonrasında yapılan koordinasyon sonucunda, 
TUFUAB Konseyi 2008 yılı 2’nci Olağan Toplantısı’nın tarihi 24 Kasım 2008 olarak belirlenmiştir. 
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a. Dilek ve temenniler bölümünde, Dr.Müh.Alb.H. Hakan MARAŞ tarafından 2012 yılı 
ISPRS Kongresi’ne ev sahipliği yapmak için Avustralya ve Fransa’nın aday olduğu, TUFUAB 
Başkanı Tümg. Sabri DEMİREZEN’in adaylık ile ilgili ISPRS Kongre’sinde oy kullanacağı 
bildirilmiştir. Konsey üyelerinin konu ile ilgili görüş ve önerilerini TUFUAB sekreterliğine 
iletebilecekleri belirtilmiştir. 

 


